
ลําดับ คาํนําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ญาณวุฒิ เครือยศ ผูอํานวยการกองชาง ทต. เขาพนม เขาพนม กระบี่

2 นาย สพุจน ปญญาวี นายชางโยธา อบต. เพหลา คลองทอม กระบี่

3 นาย ปริญญา ตรีศรี นายชางสํารวจ ทต. ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี

4 นาย สรุพงษ โพธิสัตยา ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี

5 นาย พรชัย ชินวัฒนกาญจน ผูอํานวยการกองชาง ทม. ทาเรือพระแทน ทามะกา กาญจนบุรี

6 นาย เฉลิมพล แจงตระกูล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

7 นาง ศศิธร ตั้งกสิกิจ หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

8 นาย ธวัชชัย จิตบรรจง ผูอํานวยการกองชาง อบต. ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ

9 นาย อภิชัย พิมพิชัย นักบริหารงานชาง ทต. กุดสิมคุมใหม เขาวง กาฬสินธุ

10 นาง นัฏยา โสภารักษ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. โพน คํามวง กาฬสินธุ

11 นาย สทุธิ ชูเชิด นักบริหารงานชาง อบต. มหาชัย ไทรงาม กําแพงเพชร

12 นาย รุงโรจน พรมจันทร นักผังเมืองปฏิบัติการ อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

13 นาย ประสิทธ์ิ กองวงศ หัวหนาฝายโยธา ทต. ปากดง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

14 นาย รักศักดิ์ นามเข็ม ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานโคก โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน

15 นาย สทุธินันท พันธุระ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. พังทุย นํ้าพอง ขอนแกน

16 นาย สนุัย ปุสธรรม หัวหนาฝายโยธา ทต. เปอยนอย เปอยนอย ขอนแกน

17 นาย มารุต การสราง ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองสองหอง หนองสองหอง ขอนแกน

18 นาย บุรินทร นาวารัตน ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางชัน ขลุง จันทบุรี

19 น.ส. ณัฐณิญญา ปรีชาชาญ นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี

20 น.ส. ธัญชนก ลานะรินทร วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. จันทนิมิต เมืองจันทบุรี จันทบุรี

21 นาย ภานุพันธ พิศวง วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. พลับพลานารายณ เมืองจันทบุรี จันทบุรี

22 นาย ยงยุทธ วัฒนกุล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล อบต. คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

23 นาย เอกชัย อันพรหมมา หัวหนาฝายโยธา ทต. บางขนาก บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

24 นาย เอกจิต มนตสุวรรณ หัวหนาฝายโยธา ทต. บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา

25 นาย สมัพันธ ศรีชมภู ผูอํานวยการกองชาง อบต. เกาะไร บานโพธ์ิ ฉะเชิงเทรา

26 วาที่ร.ต. นะรินทร ทินะศรี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

27 น.ส. ไพจิตร ทุมรินทร ผูอํานวยการกองชาง อบต. เขาไมแกว บางละมุง ชลบุรี

28 น.ส. ปภัสธนันท วิชาชู วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. บานบึง บานบึง ชลบุรี

29 นาย ศริพิงษ มีสขุ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี

30 นาย สภุัทร รินรักษา หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง ทต. นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี

31 นาย ดษิฐพล กอหรั่งกูล ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางพระ ศรีราชา ชลบุรี

32 นาย ชยพัทธ ไขเกตุ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

33 นาย เกษตร ถนอมรอด ผูอํานวยการสวนควบคุมการกอสรางอาคารและผังเมือง ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุนที่ 6

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม
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34 วาที่ร.ต. เกียรติพงษ อินทิแสง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

35 นาย สทิธิพร ปานเอม ผูอํานวยการกองชาง อบต. บอแร วัดสิงห ชัยนาท

36 นาย สพุัฒน สมอาจ ชางโยธา อบต. บานเปา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

37 นาย วิโชติ กันภัย วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. วะตะแบก เทพสถิต ชยัภูมิ

38 นาย ศริวิัฒน จตรุพิธพรไชย ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ

39 นาย มัชรัตน เค็งชัยภูมิ นายชางโยธา อบจ. ชัยภูมิ เมืองชยัภูมิ ชัยภูมิ

40 นาย อภิเดช คลังกลาง ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองไผ เมอืงชัยภูมิ ชัยภูมิ

41 นาย ตณิย ดีรักษา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

42 นาย ธนพงศ นิลยกานนท วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

43 นาย สงา ศรีสวุรรณ นายชางโยธา อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

44 น.ส. อังคณา แดงขวัญทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

45 นาย สทุัศน มาลารัตน หัวหนาสวนโยธา อบต. เวียง เทิง เชียงราย

46 จ.ส.อ. วีระพงษ ภิรัญคาํ นายชางโยธา ทต. หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย

47 นาย ธวัชชัย เครอืแกว วิศวกรโยธา ทต. จอมทอง จอมทอง เชียงใหม

48 นาย อุทัย หลวงใหญ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม

49 นาย ธนทรัพย ขบวนงาม หัวหนางานวิศวกรรม ทต. ชางเผอืก เมืองเชียงใหม เชียงใหม

50 นาย นิกร คาํวังสวัสดิ์ หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ชางเผอืก เมืองเชียงใหม เชียงใหม

51 นาย กฤษณะ สจุารี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. ชางเผอืก เมืองเชียงใหม เชียงใหม

52 นาย กอเกียรติ จําปา นายชางโยธา ทน. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

53 นาย ทรงธรรม เนียมวัฒนะ วิศวกรโยธา ทน. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

54 นาย นิคม พานทอง นายชางโยธา ทน. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

55 นาย นภัทร อินตะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. ปาแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม

56 นาย นรินทร ศรีทอง ผูอํานวยการกองชาง ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง

57 นาย ธวัชชัย ทองฤทธ์ินุน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. หวยนาง หวยยอด ตรัง

58 นาย รณกฤต บุญลอม หัวหนาฝายออกแบบและกอสราง ทต. ทุงหลวง แมระมาด ตาก

59 นาย สวุิ สนิทพจน หัวหนากองชาง อบต. พระธาตุผาแดง แมสอด ตาก

60 นาย กฤต โกบแกว หัวหนาฝายกอสราง อบต. ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

61 นาย ปกรณ เกตุเหม ผูอํานวยการกองชาง อบต. ศาลายา พุทธมณฑล นครปฐม

62 นาย วชิร ตันหยง วิศวกรโยธา ทต. บางกระทึก สามพราน นครปฐม

63 นาย ศภุกร รัตนยาติกุล ผูอํานวยการกองชาง อบต. ยายชา สามพราน นครปฐม

64 นาย ตอง ฉายละออ นายชางโยธา อบต. บานแกง นาแก นครพนม

65 นาย ยุทธชัย ไพรรีณ นายชางโยธา อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

66 นาย สราวุธ ไตรทิพย นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. บานผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม

67 นาย เทพพร สงวนพงษ นักบริหารงานชาง อบต. นางาม เรณูนคร นครพนม
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68 นาย ประภาส หวังออมกลาง นักบริหารงานชาง ทต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา

69 นาย อภิชาติ แกววิจิตร วิศวกรโยธา ทต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา

70 นาย ชาญณรงค แกลวกลา นายชางโยธา อบต. วังโพธิ์ บานเหลื่อม นครราชสีมา

71 นาย ภาณุพงศ พรมจันทึก วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. เมืองปก ปกธงชัย นครราชสีมา

72 นาย ชโลธร เฉยสะอาด ผูอํานวยการกองชาง อบต. กระชอน พิมาย นครราชสีมา

73 นาย วัชรากร กองประชุม หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

74 นาย ศภุวัฒน ศภุวัฒนเมธี หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ศาลเจาพอ วังน้ําเขียว นครราชสีมา

75 นาย กิตตพิงษ คุณวงศ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองไมไผ หนองบุญมาก นครราชสีมา

76 นาย สมใจ ชัยประดิษฐ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช

77 นาย ทวีศักดิ์ ชมเชย วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช

78 นาย ศราวุฒิ ชูคลี่ นายชางโยธา อบต. กรุงชิง นบพิตํา นครศรีธรรมราช

79 นาย สธุี มีเสน นายชางโยธา อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

80 นาย เอกพล คาํพุทธ วิศวกรโยธา อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

81 นาย อดิศร อยูสนอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช

82 นาย บันเทิง ชัยฤกษ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. เปลี่ยน สิชล นครศรธีรรมราช

83 ส.อ. วิรชัย สุขโพธ์ิ ผูอํานวยการกองชาง อบต. เปลี่ยน สิชล นครศรธีรรมราช

84 นาย ชัยสิทธ์ิ เปยมสุข นายชางโยธา อบต. โพธิ์ประสาท ไพศาลี นครสวรรค

85 นาย อรุณ สุวรรณคง ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี

86 นาย โยฮัน มะอาลี ผูอํานวยการกองชาง อบต. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส

87 นาย พัฒนพงศ ศรีสุวรรณ นายชางโยธาอาวุโส ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

88 นาย ฐาปกรณ เพ็งมีศรี นายชางโยธา อบต. และ ทุงชาง นาน

89 นาย นัฏฐิชัย ใจมั่น ผูอํานวยการกองชาง อบต. ปากลาง ปว นาน

90 นาย ศรศัีกดิ์ ผลานิสงค นักจัดการงานชางปฏิบัติการ อบจ. นาน เมืองนาน นาน

91 นาย ธนาชัย อินปน นักบริหารงานชาง อบต. สะเนียน เมืองนาน นาน

92 นาย สรุิยา ชานุบาล ผูอํานวยการกองชาง อบต. นากั้ง ปากคาด บึงกาฬ

93 นาย คมศักดิ์ ยนตสําอางค วิศวกรโยธา ทต. หนองกี่ หนองกี่ บุรีรัมย

94 นาย ทรงกรด พวงทอง นายชางโยธา อบต. คลองสี่ คลองหลวง ปทุมธานี

95 นาย สมชาย บุญตา หัวหนาฝายโยธา ทม. ลําสามเเกว ลาํลูกกา ปทุมธานี

96 นาย วัชรพล เบาเจริญ หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. กบินทร กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

97 นาย บุญหลาย อุนใจ ชางโยธา อบต. เขาไมแกว กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

98 นาย สทุัศน จันทวาด วิศวกรโยธา อบต. บอทอง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

99 นาย ธีรพัฒน สุวรรณเกตุ ผูอํานวยการกองชาง ทต. เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

100 นาย สรุะ ศิริพันธะ นายชางโยธา อบต. เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

101 นาย ทวิทย มงคลใหม นายชางโยธา อบต. หนองกี่ กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
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102 นาย เฉลิมพล ศิริภูมิ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

103 นาย นันทวัฒน พลมะศรี นายชางโยธาชํานาญงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

104 นาย ยิ่งยศ บุณยานันต ผูอํานวยการกองชาง อบจ. พระนครศรอียุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

105 นาย อิสราฎร หิรัญพลกุล หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา

106 นาย ยงยุทธ ทองคาํเกิด วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา

107 นาย กิรติ เบญจมาศ หัวหนาฝายกอสราง อบต. บึงพระ เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก

108 นาย อภิวัฒน ทองทวี วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. บึงพระ เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก

109 น.ส. อาชิรญาณ ภัทรธนะวัฒน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทม. อรัญญิก เมอืงพิษณุโลก พิษณุโลก

110 นาย สกนธ แกวเสียง นายชางโยธา อบต. เขายอย เขายอย เพชรบุรี

111 นาย รุงอรุณ ตูประดับ วิศวกรโยธา อบต. บางขุนไทร บานแหลม เพชรบุรี

112 นาย สริิพัฒน จตุพจน นายชางโยธา อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

113 นาย พินัย หาญชัย วิศวกรโยธา อบต. ขามเฒาพัฒนา กันทรวิชัย มหาสารคาม

114 นาย ชนุดม ศาลารักษ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. โคกพระ กันทรวิชัย มหาสารคาม

115 น.ส. ปฐมา พุทธคุยะนาถ วิศวกรโยธา ทต. ทาขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม

116 นาย ชวรินทร โสรัจจ หัวหนาฝายกอสราง อบต. ศรีสุข กันทรวิชัย มหาสารคาม

117 นาย ชนาธิป อมรพันธุ ผูอํานวยการกองชาง ทต. โกสุมพิสัย โกสุมพิสัย มหาสารคาม

118 นาย ไสว วงษคาํภา วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. เขวาไร โกสุมพิสัย มหาสารคาม

119 นาย วีระพล วิชาผา นายชางโยธา ทต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม

120 นาย สรุินทร สหีาจอง ผูอํานวยการกองชาง ทต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม

121 นาย พัฒนา จันทวัติ ผูอํานวยการกองชาง ทต. บรบือ บรบือ มหาสารคาม

122 นาย รุงศักดิ์ สมบัติศริิ วิศวกรโยธา อบต. แกงเลิงจาน เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

123 นาย สรุพันธุ พงศธํารงศกัดิ์ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ปาย ปาย แมฮองสอน

124 นาย วีระพันธ ยาละ วิศวกรโยธา อบต. แมนาเตงิ ปาย แมฮองสอน

125 นาย พิบูลย ศรีพันธุ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. เวียงใต ปาย แมฮองสอน

126 นาย จิรพันธ มุงเจริญ นายชางเขียนแบบ อบต. ปางหมู เมอืงแมฮองสอน แมฮองสอน

127 นาย สนธยา ขวัญโพน นายชางโยธา อบต. โพนงาม กุดชุม ยโสธร

128 นาย ชลชาติ พรหมมา ผูอํานวยการกองชาง อบต. ฟาหยาด มหาชนะชัย ยโสธร

129 นาย โกเมศ วารสทิธิ์ นักบริหารงานชาง อบจ. ยโสธร เมอืงยโสธร ยโสธร

130 นาย คณพศ สพุงษ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทน. ยะลา เมอืงยะลา ยะลา

131 นาย ศภุกฤต ภาคมฤค หัวหนาฝายโยธา ทต. กูกาสิงห เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

132 นาย ภูรินทร ภูคงนํ้า รองปลัดเทศบาลตําบล ทต. โพนทอง โพนทอง รอยเอ็ด

133 นาย ชนะ อิ้วสมจิตร หัวหนาฝายโยธา ทต. จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง

134 นาย ภครัช ตัณฑะจินะ วิศวกรโยธา อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

135 นาย วีระยุทธ หลินหะตระกูล หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. สํานักทอน บานฉาง ระยอง
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136 นาย ปภังกร สิทธิกุล หัวหนาฝายควบคุมอาคารและผังเมือง ทต. เชิงเนนิ เมืองระยอง ระยอง

137 นาย อานุภาพ วิเศษศิริ นักบริหารงานชาง ทต. เชิงเนนิ เมืองระยอง ระยอง

138 นาย ชินโชติ คําประไพ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

139 นาย มนัส ฟุงขจร นายชางโยธา อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

140 นาย วีระชัย มูลยะ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

141 นาย สราวุธ คลองแคลว นายชางโยธา อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

142 นาย กิจพัฒน อาทรสิริรัตน ผูอํานวยการกองชาง อบต. หวยยางโทน ปากทอ ราชบุรี

143 นาย วีรภัทร เทพสุธา วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. เจ็ดเสมียน โพธาราม ราชบุรี

144 นาย กฤษฎา วงษระวัง ผูอํานวยการกองชาง อบต. เขารวก ลําสนธิ ลพบุรี

145 นาย เสกสรรค จันอินตา วิศวกรโยธา ทต. เกาะคา เกาะคา ลําปาง

146 นาย ปยะสันต ปญจขันธ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. ปงเตา งาว ลําปาง

147 นาย พงศนรินทร เปงอินตา วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. ตนธงชยั เมืองลําปาง ลําปาง

148 นาย จักรพรรดิ โลมาศ นายชางโยธา อบต. ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ

149 นาย ประยุทธ แกวหอม วิศวกรโยธา อบต. ดงรัก ภูสิงห ศรีสะเกษ

150 นาย ขจรเกษ ขันตี หัวหนางานวิศวกรรม ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

151 นาย วีระ ศรีดาชาติ นักบริหารงานชาง อบต. พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

152 นาย วิรัตน แดนนารัตน หัวหนาฝายโยธา ทต. แพด คําตากลา สกลนคร

153 นาย ศริทิรัพย สีมา หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. หนองสนม วานรนวิาส สกลนคร

154 นาย จักรี ปตะสุทธิ์ นายชางโยธา อบต. โพนสูง สวางแดนดิน สกลนคร

155 นาย จอม แสงแกว นายชางโยธา อบต. ฉาง นาทวี สงขลา

156 นาย ธีระวัฒน แกวทอง วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ปลักหนู นาทวี สงขลา

157 นาย สภุัทรชัย จันคง วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. สะทอน นาทวี สงขลา

158 นาย ฐานวัฒน เพ็ชรลอง หัวหนาฝายสาธารณูปโภค ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

159 นาย เอกศักดิ์ สุนทรเสนาะ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

160 น.ส. นงลักษณ สังขคง นายชางโยธา ทต. บอตรุ ระโนด สงขลา

161 นาย ลขิิต วงคจุย วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. น้ํานอย หาดใหญ สงขลา

162 นาง จินตาภัค โชติรัตน นักบริหารงานชาง ทต. เจะบิลัง เมืองสตูล สตลู

163 นาย อภิสิทธ์ิ หลากสุขถม หัวหนาฝายโยธา ทต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

164 นาย ปรีดา รัศมี หัวหนาฝายชางสขุาภิบาล ทต. บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

165 นาย วสันต จุลเจือ ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

166 นาย ชัชวาลย บุญสวัสด์ิ วิศวกรโยธา ทม. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

167 นาย จักรกฤษณ จันทรเนียม ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

168 นาย อนรุุศย รุนกลุม วิศวกรโยธาชํานาญการ ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

169 นาย ไพโรจน ดวงจิตร นายชางโยธา อบต. บานปา แกงคอย สระบุรี
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170 นาย พรชัย แกวบังวัน วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

171 นาย อํานาจ พิเทศ ชางโยธา อบต. หนองนาก หนองแค สระบุรี

172 นาย ณัฐพงษ ชางหิรัญ วิศวกรโยธา อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

173 นาย ปรีชา ญานุกูล นายชางโยธา อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

174 นาย กฤษกร มุณีนนัทวัฒน วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทัย

175 นาย จีระพัฒน จอมพงษ ผูอํานวยการกองชาง อบต. เนินพระปรางค สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

176 นาย พลากร พรหมพารักษ นายชางโยธา อบต. สองแพรก ชัยบุรี สุราษฎรธานี

177 นาย จีรศักดิ์ วราภรณ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสรุาษฎรธานี สุราษฎรธานี

178 นาย ณัฐพล ภักดี วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสรุาษฎรธานี สุราษฎรธานี

179 นาย ณัฐวุฒิ ทองชิดเชื้อ นายชางโยธาปฏิบัติงาน อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสรุาษฎรธานี สุราษฎรธานี

180 นาย เขตรัฐ ฉายละออ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ยะวึก ชุมพลบุรี สุรินทร

181 นาย อํานาจ หินชัยภูมิ ผูอํานวยการกองชาง อบต. เซิม โพนพิสัย หนองคาย

182 นาย พรชัย นิยะนุช นายชางโยธา อบต. คายบกหวาน เมืองหนองคาย หนองคาย

183 นาย สราวุฒิ ธนสีลังกูร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทม. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

184 น.ส. ธนกฤตา ไหวพริบ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานขาม เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

185 นาย ศริพิงศ พิมพวีรกุล วิศวกรโยธา ทม. หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

186 นาย ชัชวาลย ยอดชาญ ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองกุงแกว ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

187 นาย เสฏฐวุฒิ หิรัณยปรีชากุล ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางระกํา โพธิ์ทอง อางทอง

188 นาย พงษศักดิ์ ภูแทงเพชร วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. เวียงคาํ กุมภวาป อุดรธานี

189 นาย นีรพล ชางปน หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ทุงใหญ ทุงฝน อุดรธานี

190 นาย ศภุชัย ฝดวิเศษ ผูอํานวยการกองชาง อบต. นาพู เพ็ญ อุดรธานี

191 นาย กิติภพ วิชาพูล นายชางสํารวจปฏิบัติงาน ทต. เทพวงศา เขมราฐ อุบลราชธานี

192 นาย ชิษณุพงศ นุมดี ผูอํานวยการกองชาง อบต. เกษม ตระการพืชผล อุบลราชธานี

193 นาย สมัฤทธ์ิ โคระรัตน ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานแดง ตระการพืชผล อุบลราชธานี

194 นาย ยอดชาย ทองม่ัง นายชางเขียนแบบชํานาญงาน อบต. หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี

195 นาย ศริพิงศ ศรีพร นายชางโยธา ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

196 นาย ปองภพ อินทนนท นายชางโยธา ทต. ทาชาง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี



จํานวน กําหนดการ กําหนดการ

(คน) สงแบบตอบรับ ชําระคาลงทะเบียน

รุนท่ี 1 200 31 สิงหาคม - 3 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ภายในวันศุกรที่ 17 ส.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 24 ส.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 2 200 11 - 14 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ภายในวันศุกรที่ 24 ส.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 31 ส.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 3 200 20 - 23 กันยายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ภายในวันศุกรที่ 24 ส.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 31 ส.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 4 200 21 - 24 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ภายในวันศุกรที่ 31 ส.ค.2561 ภายในวันศุกรที่ 12 ต.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 5 200 28 - 31 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561 ภายในวันศุกรที่ 12 ต.ค.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

รุนท่ี 6 200 13 - 16 พฤศจกิายน 2561 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ภายในวันศุกรที่ 14 ก.ย.2561 ภายในวันศุกรที่ 2 พ.ย.2561

ศูนยอบรมคลอง 1 ถนนพหลโยธิน

ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

แผนงานโครงการฝกอบรม

หลักสูตร"พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร)"

ลําดับ วันที่ สถานที่ดําเนินการจัดฝกอบรม

จํานวน 4 วัน คาลงทะเบียน จํานวน 7,400 บาท/คน (รวมคาที่พัก และอาหาร)



 

 

 
หลักสตูรพัฒนาบุคลากรชาง

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

1. หลักการและเหตผุล 

 1.1 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน
ในงานวิศวกรรมโยธาตางๆ เพ่ือการศึกษา ออกแบบ วิเคราะห วิจัย วางแผนและบริหารโครงการกอสราง ปองกัน 
และแกไขปญหาที่เปนผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการกระทาํของมนุษย รวมท้ังการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับทรัพยากร และสภาพแวดลอม 
สภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเป
และขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 
ผูอํานวยการกองชางจะตองมีความรู ความเขาใจ
วิศวกรรมใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิ
การอํานวยการควบคุมดูแลกอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธาเพ่ือใหไดมาซ่ึงรายละเอียด
เปนแบบ รูป ขอกําหนด และประมาณการ
สาขาวิศวกรรมโยธาใหเปนไปโดยถูกตอง
การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อเปนหลักเกณฑ
วินิจฉัยในสาขาวิศวกรรมโยธางานวางโครงการกอสราง การวางผังหรือการวาง
งานใหคําปรึกษา การใหขอแนะนําและการตรวจสอบที่เกี่ยวของในสาขาวิศวกรรมโยธา
ทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน

 1.2 คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจดัซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดมีหนังสือ
(กวจ.) 0405.2/ว 259 ลงวันที่ 4 
“งานกอสราง” ตามพระราชบัญญัติการจัด
พ.ศ. 2560 การซอมแซม หมายถึง การซอม การดําเนินการ และหรือการเปล่ียนแปลงสวนประกอบอันเปน
โครงสรางของส่ิงกอสรางหรือสิ่งกอสรางท้ังหมดหรือบางสวน ใหคงสภาพและหรือใชงานไดตามปกติดังเดิม
การปรับปรุง หมายถึง การแกไข การกระทํา
สิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งไดกอสรางไวแลวใหมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น
เปล่ียนแปลง เพื่อเพิ่มเติม หรือขยาย ซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน น้ําหนัก เนื้อที่ อันเปนโครงสราง
ของสิ่งกอสรางหรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซึ่งไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม แตมิใชเปนกรณีของการ
ซอมแซม  การร้ือถอน หมายถึง การร้ือหรือดําเนินการอื่นใด เพื่อนําสวนประกอบอันเปนโครงสรางของสิ่งกอสราง
หรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวนออกไป 

  กรณีตามขอ 1 ถึงขอ 4 
(1) หากการดําเนนิการดังกลาว ไมมี

หรือไมมีความจําเปนตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานรัฐสามารถ
ดําเนินการจดัจางในลักษณะอื่นที่มิใชงานกอสรางได

  

   

 

      

พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร
********************************** 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานมีความจําเปนตองอาศัยบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
อการศึกษา ออกแบบ วิเคราะห วิจัย วางแผนและบริหารโครงการกอสราง ปองกัน 

และแกไขปญหาที่เปนผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและการกระทําของมนุษย รวมท้ังการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาประยุกตใชใหเหมาะสมกับทรัพยากร และสภาพแวดลอม ประกอบกับสภาวิศวกรไดมีการกําหนดขอบังคับ
สภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ
และขอบังคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

 กาํหนดใหบุคลากรดานชาง/นายชางโยธา/วิศวกรโยธา/
จะตองมีความรู ความเขาใจ เก่ียวกับหลักการทางวิชาการในการเปนผูประกอบวิชาชีพ

ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินซึ่งประกอบดวย  6 แผนงานหลัก คือ งานออกแบบและคํานวณ 
ควบคุมดูแลกอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธาเพื่อใหไดมาซ่ึงรายละเอียด ในการกอสราง โดยแสดง
ขอกําหนด และประมาณการ งานควบคุมการกอสราง การอํานวยการควบคุมดูแลการกอสรางใน

วิศวกรรมโยธาใหเปนไปโดยถูกตองตามหลักวิชาการ แบบ รูป และขอกําหนดงานพิจาณาตรวจสอบ 
การคนควา การวิเคราะห การทดสอบ การหาขอมูล และสถิติตางๆ เพื่อเปนหลักเกณฑประกอบการตรวจสอบการ

งานวางโครงการกอสราง การวางผังหรือการวางแผนการกอสรางในสาขาวิ
งานใหคําปรึกษา การใหขอแนะนําและการตรวจสอบที่เก่ียวของในสาขาวิศวกรรมโยธา งานการติดตาม
ทรัพยากรและงบประมาณของหนวยงาน 

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดมีหนังสือ
4 มิถุนายน 2561 แจงขอซักซอมความเขาใจในนิยามความหมายของ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
การซอมแซม หมายถึง การซอม การดําเนินการ และหรือการเปล่ียนแปลงสวนประกอบอันเปน

โครงสรางของส่ิงกอสรางหรือส่ิงกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ใหคงสภาพและหรือใชงานไดตามปกติดังเดิม
การปรับปรุง หมายถึง การแกไข การกระทําและหรือการดําเนินการอ่ืนใด อันเปนโครงสราง
สิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซ่ึงไดกอสรางไวแลวใหมีสภาพที่ดียิ่งขึ้น  การตอเติม หมายถึง การดัดแปลง 

หรือขยาย ซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สดัสวน น้ําหนัก เนื้อที่ อันเปนโครงสราง
หรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซ่ึงไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม แตมิใชเปนกรณีของการ

ซอมแซม  การรื้อถอน หมายถึง การร้ือหรือดําเนินการอ่ืนใด เพื่อนําสวนประกอบอันเปนโครงสรางของสิ่งกอสราง
หรือสิ่งกอสรางทั้งหมดหรือบางสวนออกไป  

4 ใหหนวยงานของรัฐพิจารณาดังนี้ 
หากการดําเนินการดังกลาว ไมมผีลกระทบตอโครงสรางหลักหรือไมมีผลกระทบตอความปลอดภัย

ตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานรัฐสามารถ
านกอสรางได 

ระดับสามัญวิศวกร) 

จําเปนตองอาศัยบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ                 
อการศึกษา ออกแบบ วิเคราะห วิจัย วางแผนและบริหารโครงการกอสราง ปองกัน 

และแกไขปญหาที่เปนผลมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาตแิละการกระทําของมนุษย รวมทั้งการนําเทคโนโลยีสมัยใหม
ไดมีการกําหนดขอบังคับ              

ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ พ.ศ. 2543 
และขอบงัคับสภาวิศวกรวาดวยการออกใบอนญุาตเปนผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

/นักบริหารงานชาง/
ทางวิชาการในการเปนผูประกอบวิชาชีพ

งานออกแบบและคํานวณ                   
ในการกอสราง โดยแสดง

งานควบคุมการกอสราง การอํานวยการควบคุมดูแลการกอสรางใน
งานพิจาณาตรวจสอบ                     

ประกอบการตรวจสอบการ
แผนการกอสรางในสาขาวิศวกรรมโยธา 

งานการติดตามการใช

คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ กค 
แจงขอซักซอมความเขาใจในนิยามความหมายของ                      

จางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
การซอมแซม หมายถึง การซอม การดําเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงสวนประกอบอันเปน

โครงสรางของสิ่งกอสรางหรือส่ิงกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ใหคงสภาพและหรือใชงานไดตามปกติดังเดิม                 
ของสิ่งกอสรางหรือ

การตอเติม หมายถึง การดัดแปลง 
หรือขยาย ซ่ึงลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สัดสวน นํ้าหนัก เนื้อที่ อันเปนโครงสราง

หรือส่ิงกอสรางทั้งหมดหรือบางสวน ซ่ึงไดกอสรางไวแลวใหผิดไปจากเดิม แตมิใชเปนกรณีของการ
ซอมแซม  การรื้อถอน หมายถึง การร้ือหรือดําเนินการอ่ืนใด เพื่อนําสวนประกอบอันเปนโครงสรางของส่ิงกอสราง

ผลกระทบตอโครงสรางหลักหรือไมมีผลกระทบตอความปลอดภัย 
ตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานรัฐสามารถ

/(2) หากการ... 
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  (2) หากการดําเนินการดังกลาว มีผลกระทบตอโครงสรางหลัก หรือมีผลกระทบตอความปลอดภัย 
หรือมีความจําเปนจะตองมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการ หนวยงานของรัฐจะตอง
ดําเนินการจัดจางในลักษณะงานกอสราง 

 1.3 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 4                         
ใหความหมายของ “การซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รื้อถอน” ถือเปนงานกอสรางซึ่งจําเปนตองมีแบบรูปรายการ
งานกอสรางที่ผานการรับรองจากผูไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจําเปนตองมีการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดําเนินการดวย ซึ่งกรณีดังกลาวนั้นบังคับใชกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อปท.) ดวย 
โดยปจจุบันมี อปท. จํานวนทั้งสิ้น 7,851 แหง มีพนักงานสวนทองถิ่นถิ่นผูปฏิบัติงานในตําแหนงชาง (วิศวกร 
และนายชางโยธา) จํานวน 6,917 คน ทําหนาที่เกี่ยวกับการเขียนแบบ ออกแบบ กอสราง บํารุงรักษา ควบคุม
งานโครงการกอสรางตางๆ ในเขต อปท. และสวนใหญมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) ซึ่งไมมีใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพก็จะทําใหไมสามารถปฏิบัติงานเก่ียวกับการออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางของ อปท. ไดอยางถูกตอง
ตามกฎหมาย จึงสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของ อปท. และการบริการหรืออํานวยความสะดวกใหแก
ประชาชน 
  ดังนั้น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นซึ่งมีหนาที่พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น                   
ใหมีปริมาณและสมรรถนะที่เพียงพอและสอดคลองกับความจําเปนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรและการรองรับ
ภารกิจ การบริการประชาชนและการพัฒนาสูการเปลี่ยนแปลง จึงไดรวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
โดยสํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬารวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร จัดโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากร
ชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมขึ้น เพื่อใชในการฝกอบรมพัฒนานักบริหารงานชาง วิศวกรโยธา และนายชางโยธา 
สังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความรู ความสามารถ มีประสบการณทันตอความเจริญกาวหนาทาง
เทคโนโลยีและสามารถนําความรูที่ไดรับมาใชในการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพและนําไปพัฒนาเพื่อใหไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมที่ถูกตองตามกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกพี่นองประชาชน                    
ไดอยางเตม็ที่ 

2.  วัตถุประสงค  
  2.1 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถควบคุมงานและปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย 
  2.2 เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความรู ความสามารถ มีประสบการณท่ีทันตอความเจริญกาวหนา

ตอเทคโนโลยี 
  2.3 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 
  2.4 เพื่อใหผูเขารับการอบรมสามารถนําเอาความรูไปตอยอดเพื่อใหไดรับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพวิศวกรรมไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

3.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรมและจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
  3.1 คุณสมบัติผูเขาอบรม 
  (1)  ตาํแหนงชาง/นายชางโยธา 
  (2)  ตาํแหนงชาง/นายชางเขียนแบบ 
  (3)  ตาํแหนงชาง/นายชางสาํรวจ                         ไดรบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม 
  (4)  ตาํแหนงวิศวกรโยธา                                         ควบคุมสาขาวิศวกรรมโยธาแลว 
  (5)  ตาํแหนงนักบริหารงานชาง 
  3.2 จํานวนผูเขารับการอบรม ประมาณ 200 คน/รุน 
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4. เนื้อหาหลักสูตร  ระยะเวลาฝกอบรม จํานวน 4 วัน (จํานวน 6 วิชา 12 ชัว่โมง) 

    หมวดที่ 1  วิชาพื้นพื้นฐาน จํานวน  4 วิชา 6 ชั่วโมง 
        คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับวาดวย
วิชาชีพวิศวกรรม การจัดซื้อจัดจางและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ และการควบคุมอาคารท่ีบุคลากรองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของตน 

  1) วิชา พระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. 2542 /กฎกระทรวง            1 ชัว่โมง 
2) วิชา พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522                   2 ชัว่โมง 
3) วิชา พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560       1 ชั่วโมง 
4) วิชา การเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร    2 ชั่วโมง 

   หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 4 วิชา 6 ชั่วโมง 
    คําอธิบายหมวดวิชา: เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงชาง/ 

นายชางโยธา/วิศวกรโยธา/นักบริหารงานชาง/ผูอํานวยการกองชาง เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนง 
ไดอยางมืออาชีพ 

1) วิชา การขอรับใบอนุญาตระดับสามัญวิศวกร (การเขียนผลงาน/สัมภาษณ)      1 ชัว่โมง 
2) วิชา การออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร        2 ชั่วโมง 
3)  วิชา การออกแบบและควบคมุงานกอสรางทาง                              1.5 ชัว่โมง 
4)  วิชา การออกแบบและควบคุมงานกอสรางทาง                  1.5 ชัว่โมง 

5. สถานที่ดําเนินการ  
    (1) สถาบันพฒันาบุคลากรทองถ่ิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
    (2) ศูนยประชุมธรรมศาสตร รังสิต 

6. งบประมาณดําเนินการ บริหารจากงบประมาณองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                                 คาลงทะเบียน จํานวน 7,400 บาท/คน (เจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) 

7. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
    7.1 ผูผานการอบรมจะสามารถควบคุมงานและปฏิบัติไดถูกตองตามกฎหมาย 
    7.2 ผูผานการอบรมจะมีความรู ความสามารถ มีประสบการณท่ีทันตอความเจริญกาวหนาตอเทคโนโลยี       
    7.3 ผูผานการอบรมจะสามารถนําความรูที่ไดไปปรับใชในการปฏิบัติงาน 
    7.5 ผูผานการอบรมจะสามารถนําเอาความรูไปตอยอดเพื่อใหไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม                        
ไดอยางถูกตองตามกฎหมาย 

8. หนวยงานรับผิดชอบโครงการ กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน รวมกับ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬารวมกับคณะวิศวกรรมศาสตร 



 

 

 

 

 

แบบตอบรับการเขา

หลักสูตร “พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม

ระหวางวันที่

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

ชื่อ-นามสกลุ (ตัวบรรจง) ...........................................................................................................................

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ...........................................

ตําแหนง.......................................................................

สังกดั (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..………………………………….………

อําเภอ...............................................................

โทรศัพทมือถือ.........................................................

 

หมายเหต ุ 1. E-mail : lovei9@hotmail.com

                        หรือ สมัครเองผาน www.lpdi.go.th

                        หลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม เลือกรุน และกด

                        พิมพใบชาํระเงิน เพราะใหชําระไป

                            มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร บัญชีเลขที่ 

                        (เมื่อสมัครแลวใหตรวจสอบช่ือทาง 

 

**** กรุณาสงแบบตอบรับ

แบบตอบรับการเขารวมโครงการฝกอบรม 

พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม”(ระดับสามัญวิศวกร

 รุนที่........ 

วันที่................................................................ 

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

) ...........................................................................................................................

...................................................................................................................             

...............................................................................................ระดับ...........................................................................

……………..………………………………….……….......................................................................

.....................จังหวัด.............................................................................

......................โทรศัพทสํานักงาน.......................................................................

lovei9@hotmail.com (เมื่อไดรับเอกสารแลวเจาหนาที่จะตอบรบักลับทาง 

www.lpdi.go.th (เมนูสมัครอบรม ไปที่กลุมหลักสูตรทบทวนความรู

หลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวชิาชีพวิศวกรรม เลือกรุน และกดสมคัรอบรม

พิมพใบชําระเงิน เพราะใหชําระไปยัง ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สาํนักงานบริหารทรพัยสินและกฬีา

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร บัญชีเลขที่ 091-005447-7 เทานั้น ) หรือ Fax 0-2191

ใหตรวจสอบชื่อทาง www.lpdi.go.th เทานั้น ในวันถดัไป)         

กรุณาสงแบบตอบรบั ตามท่ีกําหนดในแผนงานโครงการฯ

ระดับสามัญวิศวกร) 

) ......................................................................................................................................................... 

........................................................................                                                                                                         

................................................................ 

.................................................................................. 

............................................................................................ 

...............................................................  

เมื่อไดรบัเอกสารแลวเจาหนาที่จะตอบรับกลับทาง E-mail) 

เมนสูมัครอบรม ไปที่กลุมหลักสูตรทบทวนความรู ไปที่ รหัส 648  

สมคัรอบรม แตไมตอง 

สํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา 

2191-4804 , 0-2516-2106 

 

ตามท่ีกําหนดในแผนงานโครงการฯ **** 



ตารางอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) 
ระหวาง เดือนสิงหาคม – ธันวาคม 2561 

 
         

เวลา 
วัน 

09.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 15.00 – 18.00 น. 

วันที่ 1  

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

 
ลงทะบียน/ปฐมนิเทศ 

ชี้แจงการอบรม 
 

วันที่ 2 09.00 – 10.00 น. 10.00 – 12.00 น. 13.00 – 14.00 น. 14.00 – 16.00 น. 
 

วิชา พระราชบัญญัตวิิศวกร 

 พ.ศ. 2542/กฎกระทรวง 

 

วิชา พระราชบัญญัติ 

ควบคุมอาคาร  

พ.ศ. 2522 

 
วิชา พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 

 
วิชา การเลื่อนระดับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
ระดับสามัญวิศวกร 

 

วันที่ 3  
วิชา การขอรับใบอนุญาต

ระดับสามัญวิศวกร  
(การเขียนผลงาน/สัมภาษณ) 

 
วิชา การออกแบบ 
และควบคุมงาน 
กอสรางอาคาร 

 
 

13.00 – 16.00 น. 
 

วิชา การออกแบบและควบคุมงานกอสรางทาง 

วันที่ 4  
สรุปผลการอบรม/พิธีปด 

 
 

 
** ตารางการอบรมอาจมีการปรับตามความเหมาะสม 
** คาลงทะเบียน 7,400 บาท รวมคาที่พัก อาหาร และเอกสารประกอบการอบรมแลว 



 

 

 หลักสูตร “พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม ระดับสามัญวิศวกร” 

 คาลงทะเบียน จํานวน 7,400- บาท (เจ็ดพันสี่รอยบาทถวน) 

 โอนเขาบัญชี “สํานักงานบริหารทรัพยสินและกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” 

   ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

   สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร- รังสิต 

   เลขที่บัญชี 091 – 005447-7 

 หมายเหตุ : กรุณาสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียน พรอมรายละเอียดโดยใหระบุ  

                              ชื่อหลักสูตร,รุน ,ช่ือ – สกุล, สังกัด และเบอรโทรศัพทของผูเขารับการอบรม  

                               ลงในสําเนาใบโอนเงิน เพ่ือใชในการออกใบเสร็จรับเงิน  

                               โดยสงเอกสารที่  e-mail:Lovei9@hotmail.com 

 

 ผูประสานงาน  : กรณีหากมีขอสงสัยสอบถาม ที่ e-mail:Lovei9@hotmail.com หรือ 

   -   นางสาวชนัดดาทิศนุกุล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  

        หมายเลขโทรศัพท 09 - 0678 - 0186 

- นายชญานนท จุลมานพ เจาหนาที่สวนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

หมายเลขโทรศัพท 09 - 0678 - 0189 

เอกสารสําหรับการชําระคาลงทะเบียน 



 
การเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม  

หลักสูตร “การพัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม” 
(กรุณาศึกษา และเตรียมความพรอมกอนเขารับการฝกอบรม) 

 

1. การลงทะเบียนเขารับการอบรม ดําเนินการดังนี้ 
     1. เมื่อไดรับหนังสือฯ แลว ใหดําเนินการชําระคาลงทะเบียน ไมตองสงแบบตอบรับใดๆ แลว  
     2. ใหชําระคาลงทะเบียน 7,400 บาท ตามกําหนดภายในแผนงานของแตละรุน  
          ผานธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชี สํานกังานบริหารทรัพยสินและกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
         บัญชีเลขที ่091-005447-7  และใหเขียนชื่อหลักสูตร และ รุน / ชือ่-นามสกุล สังกัด  
        และหมายเลขโทรศัพท ของผูเขารับการอบรม ลงในสําเนาการชําระเงิน (เพือ่ตรวจสอบสถานะ 
         การชําระคาลงทะเบียน) ***ไมตองใชใบที่พิมพออกจากระบบที่เปนของธนาคารกรงุไทย*** 
     3. สงสําเนาดังกลาวทางจดหมายอีเล็กทรอนิกส lovei9@hotmail.com เจาหนาที่จะตอบกลับให 

2. การรายงานตัว  
- ใหผูเขารับการฝกอบรม รายงานตัว ในเวลา 15.00 – 18.00 น. ณ สถานที่จัดโครงการฝกอบรม

ตามแผนงานของแตละรุน 
- โครงการฯ จัดที่พักไวสาํหรับผูเขารับการฝกอบรมเทานั้น  
- คาลงทะเบียน 7,400 บาท รวมคาที่พักและอาหารแลว 
- กรุณาตรวจสอบสถานที่และเสนทาง กอนเดินทางเขารับการอบรม 

3. ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม  
    - วันที่ 1 แตงกายดวยชุดสุภาพ  
    - วันที่ 2 แตงกายดวยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาวเทานั้น  
    - วันที่ 3 แตงกายดวยผาไทย/ผาพื้นถิ่น จึงขอความรวมมือใหนักศึกษาเตรียมชุดผาไทย/ผาพื้นถ่ินมาดวย 
      (ตามนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
    - วันที่ 4 แตงกายดวยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาวเทานั้น 

4. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

5. ทางโครงการฯ จัดเตรียม 
       - กระเปาเอกสาร ๑ ใบ 
       - ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  
       - เอกสารประกอบการอบรม 
 

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


	รายชื่อ รุ่นที่ 6
	2. กำหนดการอบรม ระดับสามัญวิศวกร
	2. หลักสูตรการอบรม ระดับสามัญวิศวกร
	2. แบบตอบรับ ระดับสามัญวิศวกร
	2. ตารางสอน ระดับสามัญวิศวกร
	ขั้นตอนการชำระเงิน ระดับสามัญวิศวกร
	การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม

