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ที่  อว ๐๖๔๕/๓๔๘๒                  มหาวิทยาลยัราชภัฏสวนสนุันทา 
                 ๑  ถนนอู่ทองนอก  เขตดุสิต 

                กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐ 
 

                                   ๒๘  เมษายน  ๒๕๖๕ 
 
เร่ือง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา อปท. ส าหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” 
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด, นายกเทศมนตรี, นายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
 
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิาร  จ านวน ๑ ชุด 
 
 ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาได้ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ จึงได้จัดท า โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร  
“เทคนิคการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. ส าหรับนักทรัพยากรบุคคลมือ อาชีพ”  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการก าหนดและ
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรณีการจัดตั้งส านัก/ กองการศึกษาฯ ขั้นตอนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิธีการประเมินผลงาน ส าหรับการเลื่อนวิทยฐานะ วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
การก าหนดจ านวนบุคลากร หลักเกณฑ์ขั้นตอนการสรรหาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีต่าง ๆ นั้น  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดท าโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานบุคคล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. ส าหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ”  โดยมีเนื้อหาวิชาในการฝึกอบรมสอดคล้อง
กับประกาศและแนวทางปฏิบัติในเรื่องต่างๆ ที่ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. ก าหนด ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท  
(สามพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถเบิกค่าลงทะเบียนได้เต็มจ านวนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ผู้สนใจสามารถช าระเงินค่าลงทะเบียนโดยโอนผ่านธนาคารกรุงไทย ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาศรีย่าน เลขที่บัญชี  
๙๘๖ – ๑ – ๒๕๔๗๐ - ๖ ชื่อบัญชี โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
โดยสามารถดาวน์โหลดโครงการและใบสมัครได้ที่ http://www.localtrain57.com ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  
ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๘๒๘๐ ๒๖๙๓, ๐๙ ๘๒๘๐ ๒๖๙๔ หรือทาง Email: localtrain57@hotmail.com 
 

จึงเรียนมาเพื่อขอเรียนเชิญท่านและบุคลากรในหน่วยงานของท่าน เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว  
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
  

   ขอแสดงความนับถือ  
 
 

    (รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  เมฆข า)       
                    รองอธิการบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

                                           ปฏิบัติราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา 
 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
โทรศัพท์ ๐ ๒๑๖๕ ๐๑๕๑ 
โทรสาร  ๐ ๒๑๖๕ ๐๑๕๑ 
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โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. 

สำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” 
................................................................ 

 

1. หลักการและเหตุผล 
 คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.)  ได้มีประกาศ
และมตติ่าง ๆ ซ่ึงมีการแก้ไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์การบริหารงาน
บุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) และมีการแจ้งซักซ้อม
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ ่น (อปท.) อีกหลายเรื ่อง เพื ่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด กคศ. เช่น 
 - การกำหนดและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรณีการจัดตั้งสำนัก/กองการศึกษาฯ 
 - การจัดทำมาตรฐานกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. 
 - ขั้นตอนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
 - วิธีการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนข้าราชการครูในโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 - การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 - หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูละบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือนกรณีได้รับคุณวุฒิสูงขึ้น 
 - การกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 
 - แนวทางปฏิบัติในการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครู 
  และครูผู้ดูแลเด็ก 
 - แนวทางปฏิบัติการรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น  
  มาดำรงตำแหน่งครู ของ อปท. 
 - การคัดเลือกกรณีพิเศษให้ดำรงตำแหน่งครู กรณีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 

ฯลฯ 
 เช่น มาตรฐานหรือวิธีการสรรหาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีต่าง ๆ ในตำแหน่งประเภทบริหาร
ท้องถิ่น ประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทวิชาการ และประเภททั่วไป (ใหม่) การกำหนดตำแหน่งและ
ปรับปรุงตำแหน่งในกรณีต่างๆ การจัดตั ้งและปรับปรุงส่วนราชการ (กองหรือฝ่าย) สิทธิประโยชน์ของ
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด 19 หรือแนวทางการบริหารงานบุคคลกรณี
ไม่มีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีต่าง ๆ เป็นต้น  
 มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ได้ตระหนักและเห็นว่า ประกาศและมติต่าง ๆ ซึ่งมีการแก้ไข 
เพ่ิมเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา อปท.ดังกล่าว มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และผู้ปฏิบัติงานบุคคลในตำแหน่งต่างๆ ซึ่งหากผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ไม่มีความรู้และความเข้าใจอย่างถ่องแท้ อาจทำให้ข้าราชการครหูรือบุคลากรทางการศึกษา 
พนักงานจ้างที่เกี ่ยวข้องไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ ความก้าวหน้า ความมั่นคง และขาดขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน อันส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม ดังนั้น เพื่อให้การ
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บริหารงานบุคคลของของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. เกิดความเป็นธรรม เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อการปฏิบัติภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนความก้าวหน้า ความมั่นคงแก่
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จึงได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการ
บริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. สำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ”  
โดยมีเนื้อหาวิชาและรายละเอียดของวิชาที่ใช้ในการฝึกอบรมตรงตามมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์การ
บริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) ได้มปีระกาศ และมติแก้ไข เพ่ิมเติม ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนแจ้งเป็นแนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยเฉพาะนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสำนักปลัด 
ผู้อำนวยการกอง นักทรัพยากรบุคคล และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคคลของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศมาตรฐาน
ทั่วไปหรือหลักเกณฑ์หรือมติหรือแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยได้เชิญ
วิทยากรพิเศษผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าวมาเป็นคณะวิทยากร 
 

2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการ
กำหนดและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรณีการจัดตั้งสำนัก/กองการศึกษาฯ  
 2.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการประเมินการเตรียมความ
พร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2.3 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลงานข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
 2.4 เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้มีความรู ้และเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใช้ในกรณีต่าง ๆ ได ้
 2.5 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนข้าราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างในโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 2.6 เพื่อให้ผู ้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์การพัฒนาข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา  
 2.7 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์ขั้นตอนการสรรหาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในกรณีต่าง ๆ 
 2.8 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นในการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น 
๓. เป้าหมาย 
 3.๑ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 3.๒ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/หัวหน้าสำนักงานปลัด 
 3.๓ ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่/ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ/หัวหน้าฝ่าย/หัวหน้ากลุ่มงาน 
 3.๔ นักทรัพยากรบุคคล/ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 3.๕ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจ 
 

4. ระยะเวลา/ สถานที่จัดอบรม รุ่นที่ 1  วันที่  19 - 21  มีนาคม 2564        ณ  โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จังหวัด 
 รุ่นที่ 1 วันที่ 20 - 22 พฤษภาคม 2565   ณ  โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2565   ณ  โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี 
 รุ่นที่ 3 วันที่ 3 - 5 มิถุนายน 2565         ณ  โรงแรมท๊อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก  



3 
 

 รุ่นที่ 4 วันที่ 10 - 12 มิถุนายน 2565   ณ  โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ 
 รุ่นที่ 5 วันที่ 17 - 19 มิถุนายน 2565   ณ  โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า  จังหวัดสุราษฏร์ธานี 
 รุ่นที่ 6 วันที่ 24 - 26  มิถุนายน 2565 ณ  โรงแรมฟอร์จูน  จังหวัดนครพนม 
 รุ่นที่ 7 วันที่ 1 - 3  กรกฎาคม 2565  ณ  โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่ 
 รุ่นที่ 8 วันที่ 15 - 17  กรกฎาคม 2565 ณ  โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพฯ 
5. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
 5.1 ใช้งบประมาณของหน่วยงานต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรมโดยสามารถเบิกจ่ายงบประมาณ 
ได้เต็มจำนวน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและการเข้ารับการฝึกอบรมของ
เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕57 หมวด 2 ข้อ ๒8 (๑) โดยค่าลงทะเบียนอบรม ท่านละ 3,900 บาท (สามพันเก้า
ร้อยบาทถ้วน) เพ่ือจ่ายเป็นค่าเอกสารหรือหนังสือคู่มือ กระเป๋า อาหารกลางวัน อาหารว่างเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน
และค่าเดินทางของวิทยากร ค่าจัดสถานที่อบรม และค่าวัสดุอุปกรณ์เครื่องเขียนต่างๆ  
 5.2 สำหรับค่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าเบี้ยเลี้ยง ในการเดินทาง ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถ
เบิกจ่ายจากงบประมาณต้นสังกัดของผู้เข้ารับการอบรม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายใน
การเดนิทางไปราชการของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2555 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 เมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว 
 

๖. รูปแบบการจัดอบรม / วิทยากร 
 ใช้การบรรยาย อภิปราย ฝึกปฏิบัติ สัมมนา และซักถามแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา      
ที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และอาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
วิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ 
 

7. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 7.1 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีการกำหนดและ
ปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการกรณีการจัดตั้งสำนัก/กองการศึกษาฯ 
 7.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจขั้นตอนการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา
อย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 7.3 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลงานข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
 7.4 ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถนำไปใช้ในกรณีต่างๆ ได้ 
 2.5 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้และเข้าใจหลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนข้าราชการครู บุคลากร
ทางการศึกษา และพนักงานจ้างในโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 7.6 ผู้เข้ารับการอบรมมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความเห็นในการบริหารงานบุคคล    
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  

8. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร  
 

9. การรับสมัคร 
 9.1 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทรศัพท์ 098-2802-693 , 098-2802-694 หรือ
ทาง E-mail : Localtrain57@hotmail.com และสามารถดาวน ์ โหลดโครงการและใบสม ัคร ได ้ที  
www.localtrain57.com  
 9.2 การชําระค่าลงทะเบียน โดยโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาศรีย่าน   เลขที่บัญชี 
986-1-25470-6 ชื่อบัญชี โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทา  
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 9.3 เมื่อชําระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ให้ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการโอนเงิน ใบนําฝาก 
Pay-In Slip (กรุณาระบุชื่อผู้สมัคร อบต./เทศบาล/อบจ. หลักสูตร รุ่น และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับใน   
ใบนําฝากเงินเพ่ือความสะดวกในการตรวจสอบ) ทางโทรสารหมายเลข 0 2165 0151 ได้ทุกวันหรือ E-mail 
: Localtrain57@hotmail.com 

 098-280-2694 
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กำหนดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. 

สำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” 
................................................................................ 

วันที่หนึ่ง (วิทยากรบรรยาย พ.จ.อ.ชนินทร์  ราชมณี และคณะวิทยากร) 
 11.00 – 13.00 น.  รายงานตัวลงทะเบียน  
  - รับเอกสารประกอบการอบรม  
 13.00 – 14.00 น.   แนะนำหลักสูตร  
  - ทดสอบก่อนการฝึกอบรม 
 14.00 – 16.00 น.   มาตรฐานหลักเกณฑ์และขั้นตอนวิธีการกำหนดและปรับปรุงโครงสร้างส่วน

ราชการ 
   กรณีการจัดตั้งสำนัก/กองการศึกษาฯ เปรียบเทียบกับสำนัก/กองอ่ืน ๆ    
  - การดำเนินการจัดตั้งกอง/ฝ่าย/กลุ่มงาน ตามโครงสร้างส่วนราชการ (ใหม่)  
  - การดำเนินการจัดตั้งหรือปรับปรุงกอง/ฝ่าย/กลุ่มงาน หลังมีการประกาศ

โครงสร้างส่วนราชการ (ใหม่)  
  - เงื่อนไขและข้ันตอนการปรับปรุงตำแหน่ง ผอ.กอง ระดับกลาง (ใหม่) 
  การสรรหาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากรณีต่างๆ 
  - วิธีการและขั้นตอนของ อปท. ในการสรรหาข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ถูกต้อง 
  - การคัดเลือกกรณีพิเศษให้ดำรงตำแหน่งครู กรณีมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
  - การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืน  
    มาดำรงตำแหน่งครู ของ อปท. 
 16.00 – 18.00 น.     แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (ขั้นตอนและการดำเนินการกำหนดและปรับปรุงโครงสร้าง) 
 

วันที่สอง (วิทยากรบรรยาย พ.จ.อ.ชนินทร์  ราชมณี และคณะวิทยากร) 
 09.00 – 12.00 น.    ขั้นตอนการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากร 
   ทางการศึกษา   
  - หลักเกณฑ์เงื่อนไขการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
  - การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มสำหรับข้าราชการครู และครู ศพด. 
  - โครงสร้างหลักสูตรการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 
  - แนวทางปฏิบัติในการการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม 

 - การกรอกแบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม                                    
       การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  - มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  - การพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือขอรับการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ 
  - การประเมินตนเองและจักทำแผนพัฒนาตนเอง 
  - การนับชั่วโมงการพัฒนา 
 13.00 – 16.00 น.     หลักเกณฑ์วิธีการประเมินผลงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
                                 เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ   
   - คุณสมบัติผู้ขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
   - หลักเกณฑ์เงื่อนไขและขั้นตอนการประเมินเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
    - แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนในการประเมินผลงานเพ่ือให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
   - องค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลงานทางวิชาการ 
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   - ข้อควรคำนึงถึงในการประเมินผลงานทางวิชาการ 
 16.00 – 17.00 น.   แบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ (การจัดทำและประเมินผลงานข้าราชการครู) 
 
วันที่สาม (วิทยากรบรรยาย พ.จ.อ.ชนินทร์  ราชมณี และคณะวิทยากร) 
 09.00 – 12.00 น.  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ 
   บุคลากรทางการศึกษา และการนำผลการประเมินไปใช้ในกรณีต่างๆ 
  - หลักเกณฑ์และขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและ 
    บุคลากรทางการศึกษา  
  - องค์ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
  - การแสดงหลักฐาน/ตัวบ่งชี้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
    - การจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานครู อปท. และบุคลากรทางการศึกษา 
                              หลักเกณฑ์การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน 
                      กรณีได้รับคุณวุฒิสูงขึ้น 
   - หลักเกณฑ์เงื่อนไขการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับ 
    การปรับเงินเดือนกรณีได้รับคุณวุฒิสูงขึ้น (ใหม่) 
   - การยื่นขอปรับอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่ได้รับเพ่ิมขึ้นหรือสูงขึ้น 
  - วันสั่งปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
       ฯลฯ  
 

 13.00 – 16.00 น.  หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ 
   พนักงานจ้างในโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ใหม่) 
 - การกำหนดจำนวนข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างในโรงเรียนหรือ 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่พึงจะมี 
    - แนวทางกำหนดตำแหน่งข้าราชการครู/ครู ผดด.และการขอรับงบประมาณกรณีต่างๆ 
 - การกำหนดจำนวนชั่วโมงการปฏิบัติงานของสายการสอนและวิชาเอก 
 - การจัดทำคำของบประมาณ/การตั้งงบประมาณ 
      ฯลฯ 

       การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอ่ืน  
  มาดำรงตำแหน่งครู ของ อปท. (ใหม่) 

   - การเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการรับโอนมาดำรงตำแหน่งครู อปท. 
   - เงื่อนไขการรับโอน เพ่ือมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครู อปท. 
   - คุณสมบัติของผู้ที่จะโอนมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครู อปท. 
   - ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการรับโอนมาดำรงตำแหน่งข้าราชการครู อปท. 
 

 16.00 – 17.00 น. - การอภิปรายสรุปประเด็นการอบรมและซักถามปัญหา 
  - ทดสอบหลังอบรม 
 17.00 น. เสร็จสิ้นการอบรม 

.........................................................................................................................  
หมายเหตุ   1. กำหนดการและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
        2. เวลา 10.30 – 10.45 น. และเวลา 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
        3. เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  



 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา อปท.สำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ” 

สังกัด อบต./อบจ./เทศบาล...................................................................... ตำบล............................................ ..... 
อำเภอ.......................................................จังหวัด........................................................รหั สไปรษณีย์................... 
โทร................................................... ขอส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ 
 1.ชื่อ........................................................ ตำแหน่ง...............................มือถือ........... ............ ไซส์......... 
 2.ชื่อ........................................................ ตำแหน่ง...............................มือถือ.................... ... ไซส์......... 
 3.ชื่อ........................................................ ตำแหน่ง...............................มือถือ.................... ... ไซส์.........
 4.ชื่อ........................................................ ตำแหน่ง...............................มือถือ...... ................. ไซส์.........
 5.ชื่อ........................................................ ตำแหน่ง...............................มือถือ.................... ... ไซส์.........
มีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการอบรมรุ่นที่ 

 __ รุ่นที่ 1 วันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2565    ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร (02 813 3111) 
 __ รุ่นที่ 2 วันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2565    ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี (081 265 3388) 
 __ รุ่นที่ 3 วันที่ 3 – 5 มิถุนายน 2565    ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ จงัหวัดพิษณุโลก (055 247 800) 
 __ รุ่นที่ 4 วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2565    ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร (02 813 3111) 
 __ รุ่นที่ 5 วันที่ 17 – 19 มิถุนายน 2565    ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี (077 277 299) 
 __ รุ่นที่ 6 วันที่ 24 – 26 มิถุนายน 2565    ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม (042 522 333) 
 __ รุ่นที่ 7 วันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2565    ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ (053 224 333) 
 __ รุ่นที่ 8 วันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2565    ณ โรงแรมเอสดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร (02 813 3111) 

 
ลงชื่อ........................................ผู้แจ้งรายชื่อ 
  ( .................................................... ) 

ตำแหน่ง................................................. 
โปรดส่งใบสมัครมาที ่โทรสาร 02 – 165 – 0151 หรือทาง Email : localtrain57@hotmail.com 
สมัครออนไลน์  www.localtrain63.com 
การชำระเงิน ชำระด้วยเงินสด หรือ  
  เช็คสั่งจ่าย “โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” 
ตรวจสอบรายชื่อได้ที ่www.localtrain63.com หลังจากส่งใบสมัคร 1 วันทำการ 
สอบถามเพ่ิมเติมโทรศัพท ์098 – 280 – 2693 , 098 – 280 – 2694 ได้ทุกวันไมเ่ว้นวันหยุดราชการ 
หรือ Email : localtrain57@hotmail.com , Line ID : @localtrain และ www.facebook.com/localtrain57 
หมายเหตุ การชำระเงินผ่านทางธนาคาร ผูส้มัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ทางธนาคารเรียกเก็บเอง (ถ้ามี) 
  ขนาดไซดเ์สื้อแจ๊คเก็ตเลือกแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้ (ขนาดรอบอก M=40” L=42” XL=44” XXL=46”) 

***รับจำนวนจำกัด ให้สิทธ์ิผูส้มัครตามลำดับก่อน/หลัง*** 

สมัครอบรม สแกนเลย 

mailto:localtrain57@hotmail.com


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร เทคนิคการบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. 

สำหรับนักทรัพยากรบุคคลมืออาชีพ

รู้จริง เข้าใจ ปฏิบัติได้ 
วิทยากรบรรยายโดย 

ผอ.ชนินทร์ ราชมณี 
ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาระบบ 
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

ชำระโดยเงินสด  
ในวันลงทะเบียน

เงินสด

ชำระโดยเช็คสั่งจ่าย 
“โครงการฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” 
ในวันลงทะเบียน

ชำระโดยโอนผ่านธนาคารกรุงไทย 
ประเภทบัญชีออมทรัพย์ สาขาศรีย่าน  

เลขที่บัญชี 986 - 1 - 25470 - 6 ชื่อบัญชี โครงการฝึกอบรมและพัฒนาฯ

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน

กรุณานำใบนำฝาก(ตัวจริง) มาให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันลงทะเบียนด้วยค่ะ

สมัครด่วน สแกนเลย!!
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