




ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว วราพรรณ เชื้องาม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองกราง บอพลอย กาญจนบุรี

2 นางสาว มาลายา เจริญกุล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี

3 นางสาว ประภา จันทรเงิน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

4 นาย ณรงค โทนทรัพย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองหัววัว พรานกระตาย กําแพงเพชร

5 นางสาว กัญญาภัค พรมแพง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

6 นางสาว จิราภรณ พัศดร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

7 นางสาว วนิดา การินทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน

8 นาย พัทธนันท กาหลิบ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางตลาด คลองเข่ือน ฉะเชิงเทรา

9 นางสาว ธัญพร แพงยา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. พิมพา บางปะกง ฉะเชิงเทรา

10 นางสาว กันตญาดกานท  กองกิติ์กานต นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมอืงชลบุรี ชลบุรี

11 นางสาว กมลฉัตร อยูเจริญพงษ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

12 นางสาว ธัญวรรณ โคตรภูธร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี

13 นางสาว พิมพเสนห สงวรรณา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองไผแกว บานบึง ชลบุรี

14 นางสาว ภรณวิมญชุ ศิลาพันธุ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บอแร วัดสิงห ชัยนาท

15 นาง พัชรินทร รอดยอย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. สรรคบุรี สรรคบุรี ชัยนาท

16 นางสาว ศิริกาญจน เชตใจ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หางน้ําสาคร มโนรมย ชัยนาท

17 นางสาว พัชรา ศรีสงา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

18 นาง ปริยาภัทร มุสิกพงศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ปากน้ําหลังสวน หลังสวน ชุมพร

19 นางสาว ภัศรา แกวไผ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แมสลองนอก แมฟาหลวง เชียงราย

20 นาย เสถียรพงศ  กอนแกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บานแม สันปาตอง เชียงใหม

21 นางสาว มาลัยพร อุนใจ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. แมนะ เชียงดาว เชียงใหม

22 นางสาว สุธิตา ปาโกวงค นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม

23 นาย ปยะ กิติกุศล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หารแกว หางดง เชียงใหม

24 นางสาว วรรณกร สงหนู นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

25 นางสาว ปาริษา ขาวพิชัย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. อาวตง วังวิเศษ ตรัง

26 นาง นุชรินทร กลิ่นลูกอิน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. ทาสายลวด แมสอด ตาก

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 32  รหัสหลักสูตร: 020000000001900032

ระหวางวันที่ 13 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง
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27 นางสาว ภาวิดา เถาปาลี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พะวอ แมสอด ตาก

28 นางสาว อัมพิกา ประสมเพชร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. แมตาน ทาสองยาง ตาก

29 นาง ลัดดาวัลย เพชรเศษ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการพิเศษ ทต. แมตาว แมสอด ตาก

30 นางสาว สุนันทา นักดนตรี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. แมทอ เมืองตาก ตาก

31 นาย ภาณุวัฒน สังวิบุตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. คลองใหญ องครักษ นครนายก

32 นางสาว สุพัตรา วงษศรีเดช นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาชาง เมืองนครนายก นครนายก

33 วาที่รอยตรี สัมพันธ ศรีไชยเลิศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. กําแพงแสน กําแพงแสน นครปฐม

34 นาย ปฐมพงศ เสียงเฉื่อย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม

35 นางสาว จารุพิชญา ใจมั่น นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม

36 นาง ศุภจิรา เชยเหมือนจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม

37 นางสาว ศรีภัทรา ชาญสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ถ้ําพรรณรา ถ้ําพรรณรา นครศรีธรรมราช

38 นางสาว เนตรนภา นัยวิรัตน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พิกุล ชุมแสง นครสวรรค

39 นางสาว วรรณกานต ลานทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

40 นาง ชนิดาภา เพ็ญมาศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. แวง แวง นราธิวาส

41 นางสาว จันทวันต วงศจันดี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. โคกกอง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

42 นาย ปุณณกัญจน โสมเกษตรินทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. โซพิสัย โซพิสัย บึงกาฬ

43 นาย ถนอมสิน ขะจีฟา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. โคกตูม ประโคนชัย บุรีรัมย

44 นางสาว ธัญจิรา โตนไธสง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย

45 นางสาว วรันธร บุญมี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บานใหมไชยพจน บานใหมไชยพจน บุรีรัมย

46 นาง ไพรัตน โดงพิมาย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หวยสําราญ กระสัง บุรีรัมย

47 นางสาว มีนา ฉ่ําใจดี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

48 นาง เดือนเพ็ญ พวงโพธิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บางพูด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

49 นางสาว ขวัญหทัย โตรัสมี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

50 นางสาว ขวัญแกว อินจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

51 นาย สุมานะ นาคผอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรขีันธ

52 นางสาว ธัญรัตน อรรถพิจารณ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. กบินทร กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
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53 นางสาว ฮาดีบะ อาแว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ตรัง มายอ ปตตานี

54 นางสาว นิชาภา นาคเขียว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา

55 นางสาว ธิบดินทร เอียดสมสู นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ทานา กะปง พังงา

56 นาย พิภพ หลําภักดี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บางไผ บางมูลนาก พิจิตร

57 นาง หมายจิต กฤตฤกษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. โพทะเล โพทะเล พิจิตร

58 นางสาว พนิดา ไลเลิศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร

59 นาย ธวัชชัย นามงาม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วังกรด บางมูลนาก พิจิตร

60 นางสาว ศิวัชญา อองเภา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร

61 สิบตํารวจโท อาคม ย้ิมศรวล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานทาน บานลาด เพชรบุรี

62 นาง อาทิตยา ศรีจันดา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ

63 นางสาว ปทิตตา  นอยจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. ซับไมแดง บึงสามพัน เพชรบูรณ

64 นางสาว ภัทรภร รักษาบุญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ

65 นาง จิดาภา ศรีบุญเรือง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. แกดํา แกดํา มหาสารคาม

66 นาง เสาวภาคย คงกลา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เสือโกก วาปปทุม มหาสารคาม

67 นางสาว วรัทยา โจมคํา นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. โคกสําราญ เลิงนกทา ยโสธร

68 นาง จตุรพร ศุภาสร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เลิงนกทา เลิงนกทา ยโสธร

69 นางสาว ไพรจิตร กาฬสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. สามแยก เลิงนกทา ยโสธร

70 นางสาว ปริม ละอองโชค นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. กาลูปง รามัน ยะลา

71 นางสาว กฤติยา แกวทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เขาขวาง โพธาราม ราชบุรี

72 นางสาว ฉันทนา พานทอง นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. บานชี บานหมี่ ลพบุรี

73 นางสาว ยุรัญญา กันทะวงศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เถินบุรี เถิน ลําปาง

74 นางสาว ทิพยวรรณ จองบุญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานเปา เมอืงลําปาง ลําปาง

75 นางสาว สาริณี กาวิภา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

76 นางสาว นันทวดี จันทรเสน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

77 นาย สุชาติ มีเมล นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. วังซาย วังเหนือ ลําปาง

78 นาง ประวีณา ถาวัลย นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบต. เชียงคาน เชียงคาน เลย



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ช่ือ นามสกุล อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม 

หลักสูตร นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 32  รหัสหลักสูตร: 020000000001900032

ระหวางวันที่ 13 มีนาคม - 2 เมษายน 2566 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ตําแหนง

79 นาย มนตรี จันทาศรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ทาศิลา สองดาว สกลนคร

80 นาง ภัทรภิญญา ดาเลิศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. นามอง กุดบาก สกลนคร

81 นาง เบญจพร ภูสมปอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ไฮหยอง พังโคน สกลนคร

82 นางสาว ศรินญา ปนแกว นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

83 นาง ภัทราวดี ขําออน นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

84 นาง กรวีร จุนณศกัดิ์ศรี นักทรัพยากรบุคคล  ชํานาญการ ทต. ทุงหวา ทุงหวา สตูล

85 นาย ถิรวัฒน อรรถชัยยะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ปาลมพัฒนา มะนัง สตูล

86 นาย ธีรพงษ รัตนเจริญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บางกระบือ บางคนที สมุทรสงคราม

87 นาง ชวัลรัตน สรวลสันต นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทัพไทย ตาพระยา สระแกว

88 นางสาว ปุณณภัค กันอบ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ปาไร อรัญประเทศ สระแกว

89 นางสาว สุวรรณา ไสยศาสตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี

90 นางสาว ดารวรรณ สัจจาสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองแค หนองแค สระบุรี

91 นางสาว อักษร โพธิ์ทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

92 นางสาว ณัฐรดี เงินงาม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ตนตาล สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

93 นาง วิไลวรรณ สุริยแสง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เนินพระปรางค สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

94 นางสาว ชาลิสา แสงศรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี

95 นาง พัชรินทร ชัยเวทย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โคกคอน ทาบอ หนองคาย

96 นางสาว วนิชา เทียบพิมพ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานเดื่อ ทาบอ หนองคาย

97 สิบเอก ฤทธิรงค สมเทพ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

98 นางสาว ชุติมันต ทีฆกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี



 
 

QR Code กลุมอบรม  

หลักสูตรนกัทรพัยากรบุคคล รุนที่ 32 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

 

***กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ-นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 
หรือติดตอเจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑85 

 

 

สิ่งที่สงมาดวย 6 



ขั้นตอนการพิมพใบชําระเงิน    

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

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

สิ่งที่สงมาดวย 3 

1. กดเลือก หนา

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก  

และ เลือกตรวจสอบ 

3. พิมพใบชําระเงิน 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) ณ สถานท่ีฝกอบรม วันรายงานตัว 

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

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานท่ีฝกอบรม 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

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

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

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

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารดีผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 





  

    
     

 
หลักสูตรนกัทรัพยากรบุคคล (ประเภทวิชาการ ระดบัปฏิบัติการ/ระดบัชํานาญการ) 

********************************** 
๑. ปรัชญา  มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีเหมาะสม 
กับการดํารงตําแหนง เปนผูที่ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค 
เชื่อมโยง และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของ
ประชาชนในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล    
เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนง 
ที่สูงข้ึน พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มี
คุณสมบัติเพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กําหนด 

 ดังน้ัน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานท่ีมีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2551 
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล เพื่อใชสําหรับฝกอบรม 
และพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล ใหมีความรู ทักษะ  
และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและ
จริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. วัตถุประสงค  
 3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
 3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบและ
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืน 
และสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
 3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และนวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
 3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และ
การปฏิบัติงาน 
 3.6 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพติดตอประสานงานระหวางกันในการในอนาคต 

 



4.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
 4.1 ดํารงตําแหนงทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ 
 4.2 จํานวนประมาณ 80 – 100 คน/รุน 

5.  รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
 5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  21 วัน ดังน้ี 
       - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปด   จํานวน    1 วัน 
      - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน         จํานวน  16 วัน  
        - การศึกษาดูงานนอกสถานที่    จํานวน    2 วัน 
        - ศึกษาคนควาดวยตนเอง        จํานวน    1 วัน  
        - พิธีปด                              จํานวน    1 วัน 

5.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวด 33 วิชา 120 ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที ่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนช่ัวโมง 

1 
2 
3 

วิชาพ้ืนฐาน  

วิชาเฉพาะตาํแหนง 

วิชาเสรมิ 

11 

17 

 6 

33 

69 

18 

รวม 33 120 

 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จํานวน 11 วิชา 33 ชั่วโมง 
       คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 
๑) ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครฐั       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
2) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดตั้ง     ๓ ชั่วโมง 
3) บทบาท อาํนาจหนาที่ ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอํานาจ    3 ชั่วโมง 
4) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน    3 ชั่วโมง 
5) การบริหารทรพัยากรมนุษย         ๓ ชั่วโมง 
6) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
    และขอมูลขาวสารของราชการ         ๓ ชั่วโมง 
7) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ       3 ชั่วโมง 
8) ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๓ ชั่วโมง 
9) การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 
10) การสื่อสารยุคดิจิทัล         3 ชั่วโมง  
11) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน       3 ชั่วโมง 
 



  หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 17 วิชา 69 ชั่วโมง 
                 คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงาน 

นักทรัพยากรบุคคล เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) ความรูเก่ียวกับกฎหมายที่ใชในการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น                                3 ชั่วโมง 
2) ความรูเก่ียวกับการวิเคราะหงานการกําหนดตําแหนง วางแผนอัตรากําลัง  
    และการกําหนดโครงสรางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน        6 ชั่วโมง 
3) หลักการและแนวทางในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรในองคกร       3 ชั่วโมง 
4) ความรูเก่ียวกับมาตรฐานทั่วไปการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น การเลื่อนระดับ 
    และเสนทางความกาวหนาในสายงาน           6 ชั่วโมง 
5) การยาย การโอน การรับโอนของขาราชการสวนทองถ่ิน        6 ชั่วโมง 
6) ความรูเก่ียวกับสวัสดิการของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน       3 ชั่วโมง 
7) การประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ 
      หรือพนักงานสวนทองถ่ิน              3 ชั่วโมง 
8) ความรูเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากรครูและบุคลากรทางการศึกษา      6 ชั่วโมง 
9) การบริหารงานบุคคลเก่ียวกับลูกจาง พนักงานจาง และภารกิจถายโอน      6 ชั่วโมง 
10) ระบบศูนยขอมูลบุคลากรทองถิ่นแหงชาติ         3 ชั่วโมง 
11) การบริหารงานบุคคลของพนักงานและลูกจางสถานธนานุบาล                    3 ชั่วโมง 
12) ความรูเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น              3  ชั่วโมง 
13) การดําเนินการทางวินัยและการใหออกจากราชการของขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน    3  ชั่วโมง 
14) การอุทธรณและการรองทุกขของขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น       3 ชั่วโมง 
15) แนวคําวินิจฉัยของศาลปกครองที่เก่ียวของกับการบริหารบุคคลสวนทองถ่ิน     3 ชั่วโมง 
16) การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครฐั          6 ชั่วโมง 
17) ความรูเก่ียวกับการเบิกจายเงินเดือน คาจาง คาตอบแทน คาตอบแทนพิเศษ  
      เงินประจําตําแหนง และผลประโยชนตอบแทนอ่ืน           3 ชั่วโมง 
 
หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 6 วิชา 18 ชั่วโมง) 

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องท่ีนาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลาย 
ในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจ 
ในการคิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความ 
เปนเลิศในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่                                                  3 ชั่วโมง 
2) ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน            ๓ ชั่วโมง 
3) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
4) คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน                         3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงาน บรหิารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร  3 ชั่วโมง 
6) การพัฒนาบุคลากรของ อปท.           3 ชั่วโมง 
7) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน        3 ชั่วโมง 
8) การจัดทําภาพหรือกราฟกเพ่ือการสื่อสาร (Infographics) เบื้องตน           ๓ ชั่วโมง 



9) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต      3 ชั่วโมง 
10) การคดิเชิงระบบ          3 ชั่วโมง 
11) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก        3 ชั่วโมง 
 
5. การศกึษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 2 วัน 

 รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 

 ความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่เปนเลิศ 

 ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง   

 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP  

 การสงเสริมและการพฒันาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ  

 ศูนยพัฒนาเดก็เล็ก 

 การบริหารจัดการขยะ 

 ทม.สุพรรณบุรี 

 ทต.โพตลาดแกว  จ.ลพบุรี 

 ทน.นครรังสิต 
6. วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 

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

7. การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

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



หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50  
และคะแนนรวมท้ังสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
 (2) การประเมินผลโครงการอบรม แบงออกเปน 3 สวน คือ  
  - การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จํานวนวิชา 

  และระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
   - การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 

      - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ท่ีพัก การอํานวยความสะดวก 
 ของผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานท่ี และนอกสถานที่ 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 8.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตาํแหนง 
 8.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง  
สามารถนําความรูที่ไดรบัไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 8.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถทํางานใน
ลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
 8.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใช 
กับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ  
 8.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการ
ปฏิบัติตนปฏิบัติงาน 
 8.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


