บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลเสิงสาง
ที่ นม 57403.1/วันที่
14 กันยายน
เรื่อง รายงานผลการฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิชาการสุขาภิบาล รุ่นที่ 3”

2563

เรียน ผู้อานวยการสานักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เรื่องเดิม ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ได้ กาหนดจั ด โครงการฝึ กอบรมหลั กสู ตร “นักวิช าการสุ ขาภิบาล รุ่นที่ 3” ส าหรับ นักวิช าการสุ ขาภิบาล
ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ถึงวันพุธที่ 2 กันยายน 2563 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นั้น
ข้อเท็จจริ ง ตามค าสั่ งเทศบาลต าบลเสิ งสาง ที่ 374/2563 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม
2563 เรื่อง ให้พนักงานเทศบาลไปราชการ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ จึงให้ ข้าพเจ้านางอรอนงค์ วงศ์
งาม ตาแหน่ง นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ เข้าร่วมการฝึกอบรมดังกล่าว บัดนี้ การปฏิบัติหน้าที่ราชการที่
ได้ รั บ มอบหมายเสร็ จ สิ้ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ข้ า พเจ้ า ขอรายงานผลการฝึ ก อบรม รายละเอี ย ดปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายนี้
ข้อเสนอแนะและข้อพิจารณา เห็นควรนาแนวทางมาดาเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้คาปรึกษา แนะนา ตอบปัญหาชี้แจงเกี่ยวกับงานสุขาภิบาลให้แก่หน่วยงานราชการ
เอกชน หรือประชาชนทั่วไปที่มารับบริการ ได้รับทราบข้อมูล ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และถูกต้อง
2. การปฏิบัติงานสุขาภิบาลได้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแก้ไขเพิ่มเติมใน
ปีที่เป็นปัจจุบัน และนามาประยุกต์ใช้กับการทางานและบูรณาการร่วมกับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.
2535 เพื่อนามาซึ่งผลประโยชน์ที่เกิดกับองค์กร ชุมชน และตัวผู้เข้าร่วมอบรม
3. นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติได้ อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการมีความรู้
ที่ทันสมัย สามารถนาเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
อรอนงค์ วงศ์งาม
(นางอรอนงค์ วงศ์งาม)
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ

ณัฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์
(นายณัฐวัฒน์ สิงหภิวัฒน์)
ปลัดเทศบาลตาบลเสิงสาง

สุวรรณ คูประทุมศิริ
(นางสาวสุวรรณ คูประทุมศิริ)
นายกเทศมนตรีตาบลเสิงสาง

รายงานผลการประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม/ดูงาน
หัวข้อ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “นักวิชาการสุขาภิบาล รุ่นที่ 3”

ระยะเวลา

วันที่ 9 สิงหาคม – 2 กันยายน 2563

สถานที่จัด

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

รายละเอียดและความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
การฝึกอบรมวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะกับการดารงตาแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล
๒. เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ และ
สามรถนาไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. เพื่อพัฒนาผู้เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีทัศนคติที่ดีต่อการทางานร่วมกับผู้อื่นและ
สามารถทางานเป็นทีมได้อย่างเหมาะสม
๔. เพื่อพัฒนาให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถนาเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม
มาปรับใช้กับการทางานให้เกิดประสิทธิภาพ
๕. เพื่อพัฒ นาผู้ เข้ารั บ การฝึ กอบรมมีจิตส านึกมี คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบั ติตนและการ
ปฏิบัติงาน
๖. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านสุขาภิบาล ระหว่างกันและสร้างเครือข่ายในการทางานด้านสุขาภิบาลต่อไปในอนาคต
ปฐมนิเทศการศึกษาอบรม
โดย อ.สรภั ส พั ช รวิ รั ล ผู้ อ านวยการโครงการฯ ชี้ แ จงรายละเอี ย ดรายวิ ช า กิ จ กรรมแบ่ ง กลุ่ ม
กฎระเบียบการพักอาศัยภายในสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึงหลักการใน
การทางานเป็นทีม การมีความรั บผิ ดชอบ และมีวินัย สามารถนาความรู้ และประสบการณ์ ที่ได้รับจากการ
ฝึกอบรมไปปรับใช้ในการทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จานวน 3 ชั่วโมง
เนื้อหารายวิชาที่ได้รับการฝึกอบรม และการประเมินผลการฝึกอบรม มีดังนี้
๑.วิ ช าพื้ น ฐาน จ านวน 10 รายวิ ช า ที่ ก าหนดให้ นั ก วิ ช าการสุ ข าภิ บ าลต้ อ งรู้ อาทิ เ ช่ น
ทิศทางการพั ฒ นาประเทศชาติ ตามกรอบยุท ธศาสตร์ช าติ และแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ ง ชาติ
โครงสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับ และกฎหมายต่างๆ ที่
นักวิชาการสุขาภิบาลควรต้องรู้เพื่อนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน มีรายละเอียดดังนี้
1.1 โครงสร้างอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง โดย
อาจารย์ธณาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์ บรรยายเกี่ยวกับ การปกครองท้องถิ่นไทย การบริหารงานองค์กรตาม
กฎหมาย โครงสร้างอานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวน 3 ชั่วโมง
1.2 บทบาท อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกฎหมายกระจายอานาจ
โดยอาจารย์ธณาวุธ เหล่าเจริญพาณิชย์ บรรยายเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่น ระบบการกระจายอานาจสู่ท้องถิ่น และหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นตามกฎหมายกระจาย
อานาจ จานวน 3 ชั่วโมง

1.3 กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง ความรับผิดทางละเมิด และข้อมูล
ข่าวสารของราชการ โดยอาจารย์วราภรณ์ ขวัญเรือน บรรยายเกี่ยวกับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2439 พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 จานวน 3 ชั่วโมง
1.4 เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ โดยอาจารย์บุญช่วย แสงตะวัน บรรยายเกี่ยวกับ
งานธุรการ งานสารบรรณ งานติดต่อสื่อสาร หนังสือราชการ เอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการไปมาระหว่าง
ส่วนราชการ ส่วนราชการกับเอกชน บุคคลภายนอก เอกสารที่ทางราชการจัดทา ข้อมูลข่าวสาร หนังสือจาก
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ จานวน 3 ชั่วโมง
1.5 การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยอาจารย์กมล
รุ่งปิ่ น บรรยายเกี่ย วกับ หลั กการของแผนพัฒนาท้องถิ่น การขับเคลื่ อนแผนพัฒ นาท้องถิ่น ลั กษณะของ
แผนพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน จานวน 3 ชั่วโมง
1.6 ความรู้เกี่ยวกับบาเหน็จ บานาญ ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
อาจารย์ศิดาภา พรธุวานนท์ จานวน 3 ชั่วโมง
1.7 การดาเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยอาจารย์เศรษฐพงศ์
แหล่งสท้าน บรรยายเกี่ยวกับ กระบวนการดาเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น การสืบสวนข้อเท็จจริง
วิธีการก่อนการดาเนินการทางวินัย วิธีการดาเนินการทางวินัย จานวน 3 ชั่วโมง
1.8 สิทธิประโยชน์ของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น โดยอาจารย์อาทิตยา
พยาบาล บรรยายเกี่ยวกับ สิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับ จานวน 3 ชั่วโมง
1.9 การบริ ห ารงานบุ ค คลและความก้ า วหน้ า สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องข้ า ราชการองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจารย์บุรณี แพรโรจน์ จานวน 3 ชั่วโมง
1.10 การบริหารงาน บริหารความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วยการสื่อสาร
โดยอาจารย์ ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ บรรยายเกี่ยวกับ การบริหารความขัดแย้งและการเปลี่ยนแปลงองค์กรด้วย
การสื่อสาร เพื่อเป็นการลดความขั ดแย้งในองค์กรการทางานโดยการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ อันเนื่องมาจากการ
พัฒนาตนเอง จานวน 3 ชั่วโมง
๒. วิชาศาสตร์ ของพระราชา จานวน 1 รายวิชา คือ รายวิชา จิตอาสาพัฒนาตามหลั กปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการน้อมนาศาสตร์ และหลักปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ในงานด้านต่างๆ มาถ่ายทอด และประยุกต์ใช้ในงานด้านสุขาภิบาล จานวน 3 ชั่วโมง
3. วิชาเฉพาะตาแหน่ง จานวน 18 รายวิชา เป็นความรู้เฉพาะตาแหน่งที่นักวิชาการสุขาภิบาลต้องรู้
และนาไปใช้ในการปฏิบัติงาน ตามสมรรถนะตามตาแหน่งและสายงานนักวิชาการสุขาภิบาลและเกิดการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมืออาชีพ มีรายละเอียดดังนี้
3.1 มาตรฐานการบริการสาธารณะด้านสุขาภิบาล โดยอาจารย์อวยชัย พัสดุรักษา บรรยาย
เกี่ยวกับ ธรรมาภิบาล การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีซึ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องถือปฏิบัติ
การบริหารให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน การบริหารงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นการบริหารภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ จานวน ๓ ชั่วโมง
3.2 ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายสาธารณสุข โดยอาจารย์สมชาย ตู้แก้ว บรรยายเกี่ยวกับ
แนวคิด หลักการ กฎและกติกาเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานสาธารณสุข สาระสาคัญของพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วย
การสาธารณสุข จานวน ๓ ชั่วโมง

3.3 กฎกระทรวงควบคุมสถานประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560 โดย
อาจารย์สมชาย ตู้แก้ว บรรยายเกี่ยวกับ กิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ 13 กลุ่ม 142 กิจการ จานวน
๓ ชั่วโมง
3.4 พระราชบัญญัติรั กษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรี ยบร้ อยของบ้านเมือง
พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 โดยอาจารย์สมชาย ตู้แก้ว บรรยายเกี่ยวกับ
ขอบเขตของกฎหมายรักษาความสะอาดฯในการจัดการมูลฝอย การบังคับใช้กฎหมายหมวดต่าง ๆ ของ
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 จานวน 3 ชั่วโมง
3.5 มาตรฐานควบคุมการดาเนินงานของสถานที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดย
อาจารย์สมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ บรรยายเกี่ยวกับ การดาเนินงานควบคุมสถานที่จาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
การประเมินสุขลักษณะสถานที่จาหน่ายอาหาร จานวน 3 ชั่วโมง
3.6 สุขาภิบาลอาหาร โดยอาจารย์สมศักดิ์ ศิริวนารังสรรค์ บรรยายเกี่ยวกับ การสุขาภิบาล
อาหาร ทั้งสถานที่จ าหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และตลาด การตรวจสอบการปนเปื้อนในอาหาร
จานวน 3 ชั่วโมง
3.7 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์ส มชาย ตู้แก้ว
บรรยายเกี่ยวกับ พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 จานวน 3 ชั่วโมง
3.8 สุขาภิบาลขยะ น้าเสีย โรงงาน และการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ โดยอาจารย์สมชาย
ตู้แก้ว บรรยายเกี่ยวกับ การบริหารจัดการประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย พ.ศ.
2560 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาสาระที่สาคัญของประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะมูลฝอย เพื่อให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุดเกี่ยวกับ
การจัดการขยะ มาตรฐานน้าเสียที่ออกมาจากบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม และการเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ
ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกาหนด จานวน 3 ชั่วโมง
3.9 ระบาดวิทยาเบื้องต้น การเฝ้าระวังควบคุมและการป้องกันโรค โดยอาจารย์ฉวีวรรณ
นาคอุไร บรรยายเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ที่ต้องศึกษาวิชาการจัดการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย สภาพแวดล้ อ มการท างานที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ ความแตกต่ า งของอนามั ย สิ่ ง แวดล้ อ มและ
อาชีวอนามัย โรคจากการประกอบอาชีพ โรคที่เกี่ยวข้องจากการประกอบอาชีพ บทบาทหน้าที่อง อปท. ตาม
การสาธารณสุขมูลฐานและตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย จานวน 3 ชั่วโมง
3.10 การจัดการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภั ย และศึกษา
สถานการณ์สิ่งแวดล้อม การเกิดโรค และการแพร่กระจาย โดยอาจารย์ฉวีวรรณ นาคอุไร บรรยายเกี่ยวกับ
กรณีศึกษาสถานการณ์สิ่งแวดล้อมและการเกิดโรคและการแพร่กระจาย เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค
และหาวิธีการเฝ้าระวังปัจจัยที่ก่อให้เกิดโรค จานวน 3 ชั่วโมง
3.11 การจัดทาฐานข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์
นาฎอนงค์ เจริญสันติสุข บรรยายเกี่ยวกับ NEHIS ระบบสารสนเทศอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย EnH
การจัดลาดับชุมชนด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี แอปพลิเคชั่น @Risk เตือนภัยอนามัย
สิ่งแวดล้อม จานวน 3 ชั่วโมง
3.12 การประเมินผลและการประยุกต์ HIA เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ อนามัย
สิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์อาจารย์สุธิดา อุทะพันธุ์ บรรยายเกี่ยวกับ แนวคิด นิยาม การประเมินผลกระทบต่อ
สุขภาพ ความสาคัญของ HIA ขั้นตอนการประเมินผลกระทบ และกรณีศึกษาการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ
(HIA) จานวน 3 ชั่วโมง

3.13 การคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมชุมชน โดยอาจารย์
ศุมล ศรีสุขวัฒนา บรรยายเกี่ยวกับ วัตถุประสงค์ที่ต้องศึกษาวิชาการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาเกี่ยวกับ
งานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและการจัดทาฐานข้อมูล เพื่อเรียนรู้การจัดการสุขาภิบาลในด้านต่างๆ ที่มีความ
จาเป็นต่อมนุษย์ จานวน 3 ชั่วโมง
3.14 พ.ร.บ.การปฏิบัติตามมาตรฐานการบริหาร และการจัดการด้านความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทางาน พ.ศ.2554 โดยอาจารย์นรินทร์ บุญพร้อม บรรยายเกี่ยวกับ
กฎหมายความปลอดภัยในการทางาน พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ทางาน พ.ศ.2554 จานวน 3 ชั่วโมง
3.15 การด าเนิ น นโยบาย แผนงาน/โครงการ และการด าเนิ น งานด้ า นสุ ข าภิ บ าล
สิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์พิษณุ แสนประเสริฐ บรรยายเกี่ยวกับ แนวคิด source pathway receptor กรอบ
งานอนามัยสิ่ งแวดล้อม ระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม และบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่องาน
อนามัยสิ่งแวดล้อม จานวน 3 ชั่วโมง
3.16 การวางแผน ติดตาม และนิเทศงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์พิษณุ
แสนประเสริฐ บรรยายเกี่ยวกับ บทบาทของนักอนามัยสิ่งแวดล้อม แนวคิดการจัดทาแผนงาน/โครงการ และ
กิจกรรม Work shop หา Cause of Cause , หา Root of Cause จานวน 3 ชั่วโมง
3.17 มาตรฐานระบบงานสุขาภิบาล และข้อมูลด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์
พิษณุ แสนประเสริฐ บรรยายเกี่ยวกับ คุณภาพระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม เครื่องมือประเมินระบบการ
บริห ารราชการ (PMQA) การประเมินประสิทธิภ าพขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น (LPA) การจัดบริการ
อนามัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม การดาเนินงานและกระบวนการพัฒนา EHA
จานวน 3 ชั่วโมง
3.18 การสร้ า งสื่ อประชาสัม พัน ธ์ และสร้ า งการมี ส่ว นร่ ว มประชาชนด้า นสุข าภิบ าล
สิ่งแวดล้อม โดยอาจารย์พิษณุ แสนประเสริฐ บรรยายเกี่ยวกับ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ กรอบแนวคิด Health
Literacy ของกรมอนามัย และสาระสาคัญของโครงการเมืองน่าอยู่ จานวน 3 ชั่วโมง
๔. วิชาเสริม จานวน 3 รายวิชา เป็นความรู้เพื่อนาไปเสริมประกอบการปฏิบัติงาน ให้เกิดความ
หลากหลายในการพัฒนาตนเอง องค์กร ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ก่อเกิดแรงบัลดาลใจในการคิดวิธีการ
ใหม่ๆในการปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้
4.1 ทักษะและความสามารถด้า นการใช้ดิจิทัลสาหรั บข้าราชการและบุคลากรภาครั ฐ
(Digital Literacy) โดยอาจารย์อาพร สวัสดิการ บรรยายเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์ การใช้งานอินเตอร์เน็ต
การใช้โปรแกรมประมวลคา การใช้โปรแกรมเสนองาน การทางานร่วมกันแบบออนไลน์ จานวน 3 ชั่วโมง
4.2 การใช้เทคโนโลยีในชีวิตประจาวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต โดยอาจารย์เดชรัตน์ ไตรโภค
บรรยายเกี่ยวกับ การบริ หารข้อมูล และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ เพื่อให้เราสามารถบริหาร
จัดการข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ มีระบบการเก็บข้อมูลที่สามารถสืบค้นได้โดยง่าย ไม่ซับซ้อน และสามารถใช้
เครื่องมือที่ใกล้ตัวเราคือโทรศัพท์มือถือปฏิบัติงานในด้านเก็บข้อมูลและการพิมพ์เอกสารได้ จานวน 3 ชั่วโมง
4.3 การจัดทาภาพหรือกราฟฟิกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เบื้องต้น โดยอาจารย์
เดชรัตน์ ไตรโภค บรรยายเกี่ยวกับ การออกแบบอินโฟกราฟิกส์ การสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้ดึงดูดความสนใจ
การสร้ างอิน โฟกราฟิกส์ ให้มีป ระสิ ทธิภ าพ และการฝึ กภาคปฏิบัติการใช้โปรแกรมอินโฟกราฟิกส์ จานวน
3 ชั่วโมง

5. การจัดทารายงานรายบุคคล จานวน 1 ผลงาน โดยให้วิเคราะห์จุดแข็ง และจุดอ่อนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเอง วิเคราะห์ ปัญหาในการปฏิบัติงานในตาแหน่งนักวิชาการสุ ขาภิบาล พร้อม
แนวทางการแก้ไขปัญหา และให้บอกถึงประโยชน์ของการแก้ไขปัญหานั้นว่ามีประโยชน์ต่อใคร หรือหน่วยงาน
ใดบ้าง
6. การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จานวน 2 วัน เพื่อให้เห็นรูปแบบความสาเร็จหรือเป็นแบบอย่างที่จะ
นาไปปรับใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของตนเองจานวน 2 แห่ง ดังนี้
6.1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การจัดการขยะมูลฝอย สรุป
สาระสาคัญ ได้ดังนี้ การบริหารจัดการศูนย์กาจัดมูลฝอยรวมของ อบจ.นนทบุรี เกิดจากการสร้างความร่วมมือ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน แบ่งประเภทการจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ออกเป็น 4 ประเภท
1. การจัดการมูลฝอยทั่วไป
- มูลฝอยเก่า แปรรูปเป็น RDF โดยโรงไฟฟ้า ขนาด 9.5 MW และผลิต GAS โดย
โรงไฟฟ้า ขนาด 6.24 MW
- มูลฝอยใหม่ ใช้วิธีฝังกลบแบบถูกหลักสุขาภิบาล และผลิตไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้าขนาด 20 MW
- น้าชะมูลฝอย ใช้ระบบ Hight Recovery Reverse Osmosis
2. การจัดการมูลฝอยติดเชื้อ
- กาจัดโดยเตาเผาระบบ Rotary Kiln ขนาด 7.2 ตัน/วัน และเตาเผาระบบ Rotary Kiln
ขนาด 9.6 ตัน/วัน
3. การจัดการของเสียอันตราย
- อาคารเก็บรวบรวมของเสียอันตราย
4. การจัดการสิ่งปฏิกูล
- ระบบ Anaerobic & Aerobic
6.2 เทศบาลตาบลบางเลน จังหวัดนครปฐม ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ การบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดล้อม สรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้ เทศบาลตาบลบางเลนดาเนินการจัดการขยะแบบ 3Rs คือ Reduce
Reuse Recycle สร้างวินัยให้คนในชาติ มีมาตรการเลิกใช้โฟมบรรจุอาหาร โดยเริ่มต้นดาเนินงานภายใน
สานักงานก่อน ให้ข้าราชการ บุคลากรใช้ภาชนะที่สามารถใช้ซ้าบรรจุอาหาร เช่น กล่องพลาสติก ปิ่นโต เป็นต้น
สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนทาถังข้าวหนู เพื่อคัดแยกขยะก่อนทิ้งลงถังขยะเทศบาล โครงการร้านค้าศูนย์
บาท โดยให้ประชาชนนาขยะที่สามารถรีไซเคิลได้ มาแลกเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค เทศบาลตาบลบางเลนให้
ความสาคัญในกิจกรรม 5ส. สังเกตได้จากการจัดเรียงแฟ้มเอกสารไว้เป็นหมวดหมู่ ค้นหาเอกสารได้ง่าย
7. ผลการวัดและประเมินผลทางด้านวิชาการ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่า ร้อยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 คะแนน ในการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการสุขาภิบาล รุ่นที่ 3
นางสาวศุจิรดา วงศ์เกย ได้คะแนนวัดผลการฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ร้อยละ 80.00 ถือว่าผ่านเกณฑ์การ
ประเมินผลตามที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นกาหนด

ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม
- ต่อตนเอง ได้แก่ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานและความรู้เฉพาะ
ตาแหน่งของนักวิชาการสุขาภิบาล สามารถพัฒนาทักษะตลอดจนการประยุกต์นาเอาเทคโนโลยีองค์ความที่ได้
จากการฝึกอบรบมาใช้ในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติงาน
ที่หลากหลายและมีเครือข่ายในการทางานด้าววิชาการสุขาภิบาล
- ต่อหน่วยงาน ได้แก่ สามารถนาองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม มาดาเนินการพัฒนาการทางาน
ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามที่
องค์กรและหน่วยงานคาดหวัง
แนวทางในการนาความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมครั้งนี้ ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ แก่หน่วยงาน
ถ่ายทอดเนื้อหาที่เข้ารับการฝึกอบรมให้ผู้ปฏิบัติงานในงานด้านสุขาภิบาลรับทราบ และนาไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานด้านวิชาการสุขาภิบาลอนามัยและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการ
ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานงานด้านสุขาภิบาลนอนามัยและสิ่งแวดล้อม มีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะกับ
การดารงตาแหน่งนักวิชาการสุขาภิบาล อันช่วยลดปัญหาจากการปฏิบัติงานให้น้อยลง เพื่อปิดช่องว่างและเพิ่ม
ศักยภาพในการปฏิบัติงานในงานวิชาการสุขาภิบาลมากขึ้น นอกจากความรู้ทางวิชาการแล้ว การฝึกอบรมใน
ครั้งนี้ ยังสอดแทรกการมีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ดี คือ ความมีวินัย การปฏิบัติตามกฎระเบียบ การมีมนุษย์
สัมพันธ์ การเสียสละ ความสามัคคีในหมู่คณะ และการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เช่น การรับประทานอาหารเป็นเวลา การ
เข้าอบรมตามตารางที่กาหนด การแบ่งเวลา การแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่ภายในกลุ่มกิจกรรม การร่วม
กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายในหลักสูตรและต่างหลักสูตร การปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยที่กาหนด ของสถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตลอดจนการสร้างสัมพันธไมตรีต่อนักศึกษาที่เข้ารับการอบรมจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นอื่น

อรอนงค์ วงศ์งาม
(นางอรอนงค์ วงศ์งาม)
นักวิชาการสุขาภิบาลชานาญการ

