
ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย สุพรรณ รัตนคช วิศวกรโยธา อบต. ดินอุดม ลาํทับ กระบี่

2 นาย วันชัย จิระพิบูลยพันธ นายชางโยธา ทต. สํารอง ทามวง กาญจนบุรี

3 นาย วรากร ประทุมนันท ผูอํานวยการกองชาง อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

4 นาย วิบูลย มีพงษ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

5 นาย ธวัชชัย สุวรรณรักษ นายชางโยธา อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

6 นาย สุภสิทธิ์ กสิผล ผูอํานวยการกองชาง ทต. ลําคลอง เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

7 นาย พิเชษฐ นาชัยฤทธิ์ ผูอํานวยการกองชาง ทต. หลุบ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

8 นาย สุขสันต นิติพจน หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. โนนสมบูรณ เขาสวนกวาง ขอนแกน

9 น.ส. จตุพร เบาสิน วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. วังหินลาด ชุมแพ ขอนแกน

10 นาย พงษพันธุ เรืองพริ้ม วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. บานขาม น้ําพอง ขอนแกน

11 นาย นายนครินทร รัตนเรืองศรี ผูอํานวยการกองชาง อบต. ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน

12 นาย ธนาวุฒิ บุตรคําโชติ วิศวกรโยธา อบต. บานหวา เมืองขอนแกน ขอนแกน

13 นาย กิตติพงษ เคนหลา หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. สําราญ เมืองขอนแกน ขอนแกน

14 นาย พิสิษฐ ลอกไธสง ผูอํานวยการกองชาง อบต. โนนทอง แวงใหญ ขอนแกน

15 นาย เสรี ไชยหงษา นายชางโยธา ทต. นาจาน สีชมพู ขอนแกน

16 นาย คมสันต สูนสมงาม หัวหนาสวนโยธา อบต. ศาลาแดง บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

17 นาย อนันต และอิ่ม นายชางโยธาปฏิบัติงาน อบต. หมอนทอง บางนํ้าเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

18 นาย อดิศักดิ์ ศรีฉันทะมิตร หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. บางปะกง บางปะกง ฉะเชงิเทรา

19 นาย สัมพันธ ศรีชมภู ผูอํานวยการกองชาง อบต. เกาะไร บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

20 นาย ชิตพัชร ภมรวสุธา หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. เขาหินซอน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

21 นาย รังสรรค ปราศจากทุกข ผูอํานวยการกองชาง อบต. คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

22 นาย นที เหลืองสุขเจริญ ผูชวยวิศวกรโยธา ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

23 นาย ศราวุธ กุลตณัฑ หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

24 น.ส. เขมิกา เอ่ียมอักษร วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

25 นาย เจริญ รัตนมาลัย หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

26 นาย ประณต มะอาจเลิศ รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

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

28 นาย สุระเชษฎ สาํราญ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานชาง พนัสนิคม ชลบุรี

29 นาย ธาตรี เปรมวิเชียร นักบริหารงานชาง ทต. หนองตําลึง พานทอง ชลบุรี

30 นาย ประภาส คลายมุข ผอ.สํานักชาง ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุนท่ี 4

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2561
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31 นาย กฤษดา เจริญสุข หัวหนาฝายโยธา ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี

32 นาย จิรศักดิ์ สุภารส หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี

33 นาย ปุณยรัตน ธนีรมย ผูอํานวยการกองชาง ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี

34 นาย สิทธิพร ปานเอม ผูอํานวยการกองชาง อบต. บอแร วัดสิงห ชัยนาท

35 นาย พรหมรักษ ฦาชา นายชางโยธา ทต. บานเปา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

36 นาย ศิริวัฒน จตุรพิธพรไชย ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ

37 นาย ชัยณรงค นารีหวานดี วิศวกรโยธา ทต. วังตะกอ หลังสวน ชุมพร

38 วาที่พ.ต. เทพพิทักษ สวางเตม็ ผูอํานวยการกองชาง ทต. เวียงพางคํา แมสาย เชียงราย

39 นาย อรรณพ จิตมโนวรรณ นายชางโยธา ทต. สิริเวียงชัย เวียงชยั เชยีงราย

40 นาย ธนโชติ ธรรมจักร ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานเหลา เวียงเชียงรุง เชียงราย

41 นาย ยุคลธร ธรรมตถา ผูอํานวยการกองชาง ทต. เวียงปาเปา เวียงปาเปา เชียงราย

42 นาย ยศสรัล คําทอง หัวหนาฝายกอสรางและซอมบํารุง อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

43 นาย สุรเสน พุฒิวณิชย วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. สันผีเส้ือ เมืองเชียงใหม เชียงใหม

44 นาย สุพร ธรรมะ ผูอํานวยการกองชาง ทต. หางดง หางดง เชียงใหม

45 นาย นฤนาท เปยงอุทา ผูอํานวยการกองชาง อบต. อมกอย อมกอย เชียงใหม

46 นาย นิกร ทองขาว หัวหนาสวนโยธา ทต. ทาขาม ฮอด เชียงใหม

47 นาย พัฒนพงษ อามาตยเสนา วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. นาตาลวง เมืองตรัง ตรัง

48 นาย ธนิษฐ ผองใส นายชางเขียนแบบ อบต. ในควน ยานตาขาว ตรัง

49 นาย นรินทร ศรีทอง ผูอํานวยการกองชาง ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง

50 นาย พิทักษ ออนนอม นักบริหารงานชาง อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

51 นาย ทวีศักดิ์ เติมทรัพยทวี รองปลดัเทศบาลตําบล ทต. แมจะเรา แมระมาด ตาก

52 นาย ทวีป สุนันตะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. วังจันทร สามเงา ตาก

53 นาย จตุรงค รอดประเสรฐิ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. บางออ บานนา นครนายก

54 นาย พิษณุ ประคุปตานนท ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองแสง ปากพลี นครนายก

55 นาย ธนเสฏฐ จิระไชยบูรณ หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม

56 นาย อนันต แกวเลิศดิลก ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางกระทึก สามพราน นครปฐม

57 น.ส. ปตติยา กองวิสัยสุข หัวหนาสวนโยธา อบต. บางเตย สามพราน นครปฐม

58 นาย ศุภกร รัตนยาตกิุล ผูอํานวยการกองชาง อบต. ยายชา สามพราน นครปฐม

59 นาย วัฒนา สนตาเถร หัวหนาฝายโยธา ทต. เรณูนคร เรณนูคร นครพนม

60 นาย สันติ ทาวนอก ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดอนตะหนิน บัวใหญ นครราชสีมา
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61 นาย อลงกต ขจรภพ วิศวกรโยธา ทต. ตะขบ ปกธงชัย นครราชสีมา

62 นาย ณัฐณรงค พิมพามาเจริญ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ลํานางแกว ปกธงชัย นครราชสีมา

63 นาย ธีระยุทธ คนเพียร นายชางโยธา ทต. ลํานางแกว ปกธงชัย นครราชสีมา

64 นาย ประเสริฐ ภิรมยา ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองน้ําแดง ปากชอง นครราชสีมา

65 นาย ฐปนพงศ สุขตวั วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสมีา นครราชสีมา

66 นาย ธรรมณูญ ตรีโอสถ นายชางโยธา ทต. สุรนารี เมืองนครราชสมีา นครราชสีมา

67 นาย นวมฤทธิ์ พรหมทอง วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. เมืองยาง เมืองยาง นครราชสีมา

68 นาย สมศักดิ์ สดุจันทึก ผูอํานวยการกองชาง อบต. สีคิ้ว สีคิ้ว นครราชสีมา

69 นาย พีรพงษ ชาญพล หัวหนาสวนโยธา อบต. โคงยาง สงูเนิน นครราชสีมา

70 นาย สุรศักดิ์ มุงงาม หัวหนาสวนโยธา อบต. มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา

71 นาย กิติพงษ อภัยพันธ ผูอํานวยการกองชาง ทต. ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช

72 นาย พูลผล เท่ียวแสวง วิศวกรโยธา ทต. ทางิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

73 นาย สุธีระ รักการ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

74 นาย จตุรงค ยอดผกา นายชางโยธา อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

75 นาย จารุ เลกากาญจน นายชางโยธา อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

76 นาย วีระศักดิ์ มีบุญมาก ผูอํานวยการกองชาง อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

77 นาย สรรเพชร มีบางไทร นายชางโยธา อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

78 นาย อภิชัย ศรีอุฬาร นายชางโยธา ทต. ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช

79 นาย สุชาติ ฐาปโนสถ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค

80 นาย สัญญา จาบทอง วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. เขากะลา พยุหะคีรี นครสวรรค

81 นาย จิรายุ เสนาวิน วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

82 นาย ธนาวิทย สวุรรณไตรย วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

83 นาย ปฏิวัติ จันทะปะทัง นายชางโยธา อบจ. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

84 นาย ปโยรส ปุญญฤทธิ์ นักบริหารงานชาง อบจ. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

85 นาย ภัทรพงษ ทองอนันต วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบจ. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

86 นาย สันติ จันทรเผบิ นักบริหารงานชาง อบจ. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

87 นาย สิทธิพันธ วิชพัฒน วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบต. วัดไทรย เมืองนครสวรรค นครสวรรค

88 นาย วิเชียร พึ่งสาระ หัวหนาสวนโยธา อบต. ทวีวัฒนา ไทรนอย นนทบุรี

89 นาย นันทชัย เครือหงษ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

90 นาย พิศิษฐ เจียมจันทร นักบริหารงานชาง ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี
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91 นาย พีรสัณฑ โสภา หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

92 นาย สุพัฒน ศรีพิพัฒนะกุล ผูอํานวยการกองชาง ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

93 นาย สนธยา มวงใหม หัวหนาฝายออกแบบและกอสราง ทต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

94 นาย ทรงวุฒิ อิศรวิชิตชัยกุล ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางรักใหญ บางบัวทอง นนทบุรี

95 นาย สมเกียรติ เพ็ชรทอง นายชางโยธา อบต. ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี

96 นาย ทรงเดช นวลมะ ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางใหญ บางใหญ นนทบุรี

97 นาย วสันต ขวัญสืบ วิศวกรโยธา ทม. ตากใบ ตากใบ นราธิวาส

98 นาย อรรถพร หิรัญ วิศวกรโยธา ทม. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

99 นาย ประจักษ ประสพเหมาะ ชางโยธา ทต. ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส

100 นาย ไพรัตน คงหมั่น ผูอํานวยการกองชาง ทม. สุไหงโก-ลก สไุหงโก-ลก นราธิวาส

101 นาย แมน ปาละ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. ทุงชาง ทุงชาง นาน

102 นาย พรชัย จันทะนพ นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. ซาง เซกา บึงกาฬ

103 นาย ธวัชชัย เชียงคํา นักบริหารงานชาง ทต. ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ

104 นาย ยุทธณา จันทรวงษศา นายชางเขียนแบบ อบต. ละเว้ีย ประโคนชยั บุรีรัมย

105 นาย เกียรติศักดิ์ อดลุยรัมย นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

106 นาย โกมินทร ถาวรผล ผูอํานวยการกองชาง อบต. ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี

107 นาง สุภาวดี คลายอน ผูอํานวยการกองชาง อบต. เชียงรากนอย สามโคก ปทุมธานี

108 นาย นายธนวินท คํารุน วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. หนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี

109 นาย ประเยาว รังวัด ผูอํานวยการกองชาง อบต. หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

110 นาย อโนทัย มวงพุม ผูอํานวยการกองชาง อบต. เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

111 น.ส. พิมพวรา สิงหนุนันทาศิริ ผูอํานวยการกองชาง อบต. โนนหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

112 นาย ชัชวาล พลายนันท นักบริหารงานชาง อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

113 นาย เสกสรร สาธร นายชางโยธา อบต. บานทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

114 นาย สุทัศน รักจย ผูอํานวยการกองชาง ทต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี

115 นาย สุทธิพงษ อิสมาอีน ผูอํานวยการกองชาง ทต. นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี

116 นาย จิรศักดิ์ แกวขาว ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานา เมืองปตตานี ปตตานี

117 นาง ฟาริดา มากาลียา ผูอํานวยการกองชาง อบต. มะนังดาลํา สายบุรี ปตตานี

118 นาย ธีรศานตื์ ธรรมโชติ วิศวกรโยธา อบต. ปากกราน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

119 นาย ลือชัย วรรณชัย หวหนาฝายแบบแผนและกอสราง อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

120 นาย สมพงษ ศิริกัน ผูอํานวยการกองชาง อบต. จําปาหวาย เมืองพะเยา พะเยา
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121 นาย คภัสดี ศรีเปารยะ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางไทร ตะกั่วปา พังงา

122 นาย ชวกิจ ธรรมรักษ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา

123 นาย ไชยวัฒน จินดาโชติ ผูอํานวยการกองชาง อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

124 นาย สันติ เส็นบัตร วิศวกรโยธา ทต. คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง

125 นาย วิระพล ชูโชติ ผูอํานวยการกองชาง ทต. เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง

126 นาย นิพิฏฐ ศรีอินทร วิศวกรโยธา ทต. ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง

127 นาย ชัยยันต แสงจันทร วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง

128 วาที่ร.ต. กิตตพิงษ บุญรักษ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทต. บางกระทุม บางกระทุม พิษณุโลก

129 นาย พัฒนชัย ศีลกุล ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานโคก เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

130 นาย ศิรพงศ ศรีป วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบต. หวยใหญ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

131 นาย สมบูรณ ศรีสีฐาน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ซับนอย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

132 นาย ณัฐนันท แกวเพ็ชร ผูอํานวยการกองชาง อบต. พุเตย วิเชยีรบุรี เพชรบูรณ

133 นาย โกวิท บุญลวน วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ไมขาว ถลาง ภูเก็ต

134 นาย สิชล เหมือนเลื่อน วิศวกรโยธา ทต. ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

135 นาย วรพล นิลมณี ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดอนกลาง โกสุมพิสัย มหาสารคาม

136 นาง นิชยนันต นิติกรเลิศปญญา ผูอํานวยการกองชาง อบต. กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม

137 นาย สัฎฐวิชญ สาระพันธ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. เชียงยืน เชียงยืน มหาสารคาม

138 นาย อภิชาติ แดงจันทึก วิศวกรโยธา อบต. สําโรง นาเชือก มหาสารคาม

139 นาย เหรียญชัย บุญพา วิศวกรโยธา อบต. ดงดวน นาดูน มหาสารคาม

140 นาย นิพนธ พรจันเทา ผูอํานวยการกองชาง อบต. บอใหญ บรบือ มหาสารคาม

141 นาย วิศิษฐ อิทธาคม นายชางโยธา อบต. ปะหลาน พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

142 นาย เชษฐศักดิ์ ชาภักดี วิศวกรโยธา อบจ. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

143 นาย ธีระพล จารุวรโชตกิุล วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม

144 นาย ธนัทพงษ ทองสมบูรณ วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบต. หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม

145 น.ส. กัญปวีร เกิดเจริญ นายชางโยธา อบต. แมเหาะ แมสะเรียง แมฮองสอน

146 นาย สมบูรณ เสนพงษ นักบริหารงานชาง อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

147 นาย หัสดินทร หะยีเด็ง นายชางสาํรวจ อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

148 นาย เอกราช ยีเส็น วิศวกรโยธา อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

149 นาย กาแมน อาดหมาด ผูอํานวยการกองชาง ทม. สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา

150 นาย อนุรักษ ผานสถิน ผูอํานวยการกองชาง อบต. ดงลาน เมืองรอยเอ็ด รอยเอ็ด
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151 นาย ดนัย มูลลา หัวหนาฝายโยธา ทต. ทุงกุลา สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

152 นาย บุญชัย เอ่ืยมตระกูล วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

153 นาง ศัลสนีย เอ่ียมตระกูล วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

154 นาย จรัล ดวงสา วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. โพธาราม โพธาราม ราชบุรี

155 นาย อรุณ วรรณาลัย ผูอํานวยการกองชาง อบต. บานกลวย บานหมี่ ลพบุรี

156 นาย ยุทธนา สรสิงห ผูอํานวยการกองชาง อบต. ไผใหญ บานหมี่ ลพบุรี

157 นาย มนตรี สวางปญญา วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. เสริมกลาง เสริมงาม ลาํปาง

158 นาย ปยพันธ ระดาพันธ หัวหนาฝายโยธา ทต. ปาซาง ปาซาง ลําพูน

159 นาย สุรชัย พรมแสน นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. หาดคัมภีร ปากชม เลย

160 นาย ลิขิต แขโส วิศวกรโยธาชํานาญการ ทม. เลย เมืองเลย เลย

161 นาย สมบัติ โสภารักษ นายชางโยธา ทม. วังสะพุง วังสะพุง เลย

162 นาย ชิดชัย ตั้งเกียรตกิําธร ผูอํานวยการกองชาง อบต. กระแชง กันทรลกัษ ศรีสะเกษ

163 นาย สมัย ภูมาพันธ ผูอํานวยการกองชาง อบต. ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ

164 นาย อนุพงศ ทองละมุล นายชางโยธา อบต. ขุนหาญ ขุนหาญ ศรีสะเกษ

165 นาย สมชาย บุบุน ผูอํานวยการกองชาง อบต. โนนคอ โนนคูณ ศรีสะเกษ

166 นาย ชยพล ขันถม ผูอํานวยการกองชาง ทต. เมืองจันทร เมืองจันทร ศรีสะเกษ

167 นาย ไพศาล เอมรัตน วิศวกรโยธาชํานาญการพิเศษ อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

168 นาย พสิษฐ เข็มบุบผา นายชางโยธา อบต. ปราสาท หวยทับทนั ศรีสะเกษ

169 นาย ณัฐพัทร นุยคดี ผูอํานวยการกองชาง อบต. ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา

170 นาย เอกศักดิ์ สุนทรเสนาะ วิศวกรโยธาชํานาญการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

171 นาง ผุสดี ศรีพจนารถ ผูอํานวยการกองชาง ทต. น้ํานอย หาดใหญ สงขลา

172 นาย พิเชต ประกอบการ ผูอํานวยการกองชาง อบต. เขาขาว ละงู สตูล

173 นาย ไกรวิช นวลศรี นักบริหารงานชาง อบจ. สมุทรปราการ เมือง สมุทรปราการ

174 นาย ปยะดิษฐ ชินวัฒน นักบริหารงานชาง อบต. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

175 นาย วิชาญ วรศรีวิศาล วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

176 นาย สมชาย สถาพรวรวงษ ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

177 นาย วันชัย หงษออนสา หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทม. ปากน้ําสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

178 นาย ธีรภัทร ธุระตา วิศวกรโยธา อบต. บางขันแตก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

179 นาย ทนงศักดิ์ คําดี ผูอํานวยการกองชาง ทต. บางจะเกร็ง เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

180 นาย คณาพจน ทองเสน หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุนท่ี 4

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2561

181 นาย ยอดชาย สมขํา ผูอํานวยการกองชาง อบต. กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

182 น.ส. ศิราณี เอี่ยมเคลือบ หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

183 นาย ธนิสร บูรณะโสภณ หัวหนาฝายออกแบบและควบคุมอาคาร อบต. นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

184 นาย ปยะรัตน จันทรวงษ ผูอํานวยการกองชาง อบต. บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

185 นาย ชาตรี เดชะบุญ นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. บานบอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

186 นาย อนุรุศย รุนกลุม วิศวกรโยธาชํานาญการ ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

187 นาย เฉลย ธนะภูมิชัย นักบริหารงานชาง ทต. ทาเกษม เมืองสระแกว สระแกว

188 นาย สกล ยศพล วิศวกรโยธาชํานาญการ อบต. ตาหลังใน วังนํ้าเย็น สระแกว

189 นาย ภักดี ไมเลี้ยง ผูอํานวยการกองชาง อบต. คายบางระจัน คายบางระจัน สิงหบุรี

190 นาย ภารวี ภักดีณรงค นายชางโยธา อบต. ปาแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย

191 นาย ปรัชญา ผองใส หัวหนาฝายโยธา ทต. บานกลวย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

192 นาย วรการ หาญทองกูล รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด อบจ. สุโขทัย เมืองสโุขทัย สโุขทัย

193 นาย สุวรรณ ธรรมขันคํา หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง ทต. ศรีสาํโรง ศรีสําโรง สุโขทัย

194 นาย เนตร โกสุมา ผูอํานวยการกองชาง ทต. บานแหลม บางปลามา สุพรรณบุรี

195 นาย ธนพร งามทองตรา ผูอํานวยการกองชาง ทต. ทุงคอก สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

196 นาย เสรี มาสวัสดิ์ นายชางโยธาชํานาญงาน ทต. บานโขง อูทอง สุพรรณบุรี

197 นาย ศุภชัย วัชระสวัสดิ์ นายชางโยธา อบต. คลองสระ กาญจนดษิฐ สุราษฎรธานี

198 นาย ธันฐกรณ คุระแกว ผูอํานวยการกองชาง อบต. พะแสง บานตาขุน สุราษฎรธานี

199 นาย มานะ ประดาอินทร นายชางโยธาอาวุโส อบต. พลูเถื่อน พนม สุราษฎรธานี

200 นาย สิทธินันท เกตุเรน วิศวกรโยธาปฏิบัติการ อบต. บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี

201 นาย ทีปรัตน พรหมวิเศษ วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. วัดประดู เมืองสรุาษฎรธานี สุราษฎรธานี

202 นาย ภูชิชย สัตยแสง นักบริหารงานชาง อบต. น้ําเขียว รัตนบุรี สุรินทร

203 นาย ไกรศรี ผดุงเจริญ ผูอํานวยการกองชาง อบต. สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทร

204 นาย จักรวุฒิ ปองคําสิงห ผูอํานวยการกองชาง อบต. โพนทอง โพธิ์ตาก หนองคาย

205 นาย ทรงยศ อุดมศรี นายชางโยธา อบต. วังทอง นาวัง หนองบัวลําภู

206 นาย อิทธิพล ภูเงนิ ผูอํานวยการกองชาง ทต. โนนสัง โนนสัง หนองบัวลําภู

207 นาย เพทาย เหลืองสีนาค นักบริหารงานชาง ทต. รํามะสัก โพธิ์ทอง อางทอง

208 นาย พบพริษฐ ริกําแง วิศวกรโยธาปฏิบัตกิาร อบต. โนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

209 นาย ถาวร ลนุพันธ ผูอํานวยการกองชาง ทม. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

210 ส.ท. ชัยยนต ทองโพธิ์ศรี นายชางผงัเมือง ทต. รัตนวารีศรีเจริญ หัวตะพาน อํานาจเจริญ



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรม (ระดับสามัญวิศวกร) รุนท่ี 4

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 21 - 24 ตุลาคม 2561

211 นาย ถนอมจิตร โพธิ์ศรีคุณ ชางโยธา ทต. รัตนวารีศรีเจริญ หัวตะพาน อํานาจเจริญ

212 นาย สิทธิพงษ นอยนรินทร วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ทม. หนองสาํโรง เมืองอุดรธานี อุดรธานี

213 นาย ธนัญชัย เสารหา หัวหนาฝายโยธา ทต. หัวนาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี

214 นาย กุลชาติ คามวรรณ หัวหนาสวนโยธา อบต. หนองหาน หนองหาน อุดรธานี

215 นาย วุฒินันท สวนดี นายชางโยธา อบต. แกง เดชอุดม อุบลราชธานี

216 นาย นิพล ศรีทา วิศวกรโยธาชํานาญการ ทต. โพนงาม เดชอุดม อุบลราชธานี

217 นาย ชาติชาย ทนกระโทก ผูอํานวยการกองชาง อบต. พรสวรรค นาจะหลวย อุบลราชธานี

218 นาย วัฒนา นามประสพ นายชางโยธา อบต. พรสวรรค นาจะหลวย อุบลราชธานี

219 นาย ไพฑูรย สายพิมพ นายชางโยธา ทต. บุงมะแลง สวางวีระวงศ อุบลราชธานี

220 นาย วัชระ ยอดทอง นายชางโยธาชํานาญงาน อบต. โนนกาเล็น สําโรง อุบลราชธานี

221 นาย นิวัติ จินาพร นายชางโยธา อบต. โพนเมือง เหลาเสือโกก อุบลราชธานี



 

 

 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 



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)



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 



 

 

 
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 



 
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 
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