
ล าดบั ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท. หมายเหตุ
1 นาย อิทธิกร แสงผา นิติกร อบต. โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์ 6461603
2 น.ส. รุ่งนภา เปรมจิตร เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ ทม. ปางมะค่า ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร 4620406
3 นาย วิสูตร พ่วงมี เจา้หน้าที่ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ทม. ปางมะค่า ขาณุวรลักษบรีุ กําแพงเพชร 4620406
4 น.ส. ธนัชพร รอดพูล เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. ประชาสุขสันต์ ลานกระบือ กําแพงเพชร 5620706
5 นาย นิรันดร์ กันทะวงค์ นักพัฒนาชุมชน อบต. แจ่มหลวง กลัยาณิวฒันา เชียงใหม่ 6502501
6 นาย สุวิศิษฏ์ วิทยาวัฒนกจิ บุคลากร อบต. แจ่มหลวง กลัยาณิวฒันา เชียงใหม่ 6502501
7 นาย วริทธินันท์ บุญเลา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ข่วงเปา จอมทอง เชียงใหม่ 6500206
8 นาย สุชาติ เตจ๊ะฝ้ัน เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. ดอยแก้ว จอมทอง เชียงใหม่ 5500202
9 นาง ปิณฑิรา พรหมเทพ เจ้าหน้าทีธุ่รการ ทต. บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 5500204
10 น.ส. ลภัสรดา ตุ้ยมูล เจ้าหน้าทีธุ่รการ ทต. บ้านหลวง จอมทอง เชียงใหม่ 5500204
11 น.ส. ชนาภา แซ่หย่าง เจ้าพนักงานธุรการ ทต. พระธาตุปูก่่าํ เชียงดาว เชียงใหม่ 5500406
12 นาย อัฐกรณ์ ชื่นอ้าย นายช่างไฟฟ้า ทต. พระธาตุปูก่่าํ เชียงดาว เชียงใหม่ 5500406
13 นาย สามารถ พุทธา เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 6500409
14 นาย บุญโชค เลาหมี่ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 5500403
15 นาย ปณิธาน สรรพวุธ เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 5500403
16 นาย สุรพงษ์ เรือนสา นายช่างไฟฟ้า ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม่ 5500403
17 น.ส. ศิริวรรณ เขื่อนคํา เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. แม่ทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม่ 6502103
18 น.ส. วิจิตตรา ทาวรรณ์ เจา้พนักงานการเงินและบัญชี อบต. ศรีดงเย็น ไชยปราการ เชียงใหม่ 6502104
19 นาย เสฎฐวุฒิ เรือนติปิน เจ้าพนักงานธุรการ ทต. หนองบัว ไชยปราการ เชียงใหม่ 5502102
20 นาย ฐิติวัฏส์ ขันทะเปียง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เทพเสด็จ ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 6500514
21 น.ส. เจนจิรา ปูม่ณี เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ป่าป้อง ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5500511
22 นาย เจษฎา กาวิชัย เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน ทต. แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 5500905
23 น.ส. พัชรี สุภามูล นิติกร ทต. แม่ข่า ฝาง เชียงใหม่ 5500905
24 นาย เกรียงไกร ใจผาวัง ช่างไฟฟ้า อบต. แม่คะ ฝาง เชียงใหม่ 6500909
25 น.ส. กรรณิการ์ เสลาสุวรรณ นิติกร ทต. สันทราย ฝาง เชียงใหม่ 5500903
26 น.ส. หทัยชนก บุญให้ลาภ เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. เขื่อนผาก พร้าว เชียงใหม่ 6501108
27 นาง อรัญญา ปินตาแสน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แม่แวน พร้าว เชียงใหม่ 6501109
28 นาง ภนนัล รัตนเพ็ญ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 6501107
29 น.ส. สายสุนีย์ นวลตา เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. โหล่งขอด พร้าว เชียงใหม่ 6501107
30 น.ส. เกศสุดา ศรีนวลฟูต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ช้างเผือก เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5500105
31 น.ส. จีราภรณ์ มาต๋ัน เจ้าพนักงานธุรการ ทน. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 3500102
32 นาย นัฐพล ทาอุบล เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 2500101
33 นาย ภาษิณ วีระวุฒิกร นายช่างไฟฟ้า ทต. สุเทพ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5500107
34 น.ส. กุลดา ใจยะวงษ์ เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 6500304

หลักสูตร การพัฒนาและปฐมนิเทศขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน รุ่นที ่4 รหัสหลักสูตร 807004

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ศูนย์คลองหน่ึง ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่2 - 6 มนีาคม 2558
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35 นาย เอกสรรพ์ อิ่มจิตร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บ้านทับ แม่แจ่ม เชียงใหม่ 6500304
36 น.ส. ตีรณา ทาวัง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 6500307
37 น.ส. สุรีรัตน์ ใจอ่อน เจา้พนักงานการเงินและบัญชี อบต. แม่นาจร แม่แจ่ม เชียงใหม่ 6500307
38 นาง ภัทรทิกา ใจปินตา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บ้านช้าง แม่แตง เชียงใหม่ 6500607
39 น.ส. เบญจมาศ พัทวี นักพัฒนาชุมชน อบต. ป่าแป๋ แม่แตง เชียงใหม่ 6500609
40 น.ส. ภาณิญนุช ธิสาร เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 6500612
41 นาย ศุภฤกษ์ ทินทะวา นายช่างไฟฟ้า อบต. สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 6500612
42 นาย สุริยะ วงศาโรจน์ นักพัฒนาชุมชน ทต. แม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 5500701
43 น.ส. อาภาภรณ์ บุญมาก เจ้าพนักงานธุรการ ทต. แม่ริม แม่ริม เชียงใหม่ 5500701
44 น.ส. นฤมล ผจญรักษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. แม่แรม แม่ริม เชียงใหม่ 5500707
45 น.ส. อนุรักษ์ วุฒิแขม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทุง่ปี้ แม่วาง เชียงใหม่ 6502205
46 น.ส. ธัญลักษณ์ ธรรมใจ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 6501002
47 นาย ศุภฤกต อพันลิขิต เจา้พนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 6501002
48 นาย เอกวิทย์ ธิปทา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ท่าตอน แม่อาย เชียงใหม่ 6501002
49 นาย อัษฏาวุธ ทิศลา เจา้พนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. แม่สาว แม่อาย เชียงใหม่ 6501004
50 นาย ชาตรี ฟ้าอร่ามศรี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม่ 6502001
51 นาย ธวัชชัย ใจคํา เจา้พนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั อบต. แม่สาบ สะเมิง เชียงใหม่ 6500803
52 น.ส. ชไมพร ธรรมสอน เจา้พนักงานการเงินและบัญชี อบต. ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 6500804
53 นาง พิไลพร เชื้อเมืองพาน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 6500804
54 วา่ทีร่.ต.ต. วัชรินทร์ กันขัติ เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม่ 6500804
55 น.ส. สุวรรณี สุรินต๊ะ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. สะเมิงใต้ สะเมิง เชียงใหม่ 5500801
56 น.ส. อรพรรณ เดชะบุญ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บ้านกลาง สันป่าตอง เชียงใหม่ 6501205
57 นาง ศุภิดา ชัยพรหม เจ้าพนักงานธุรการ ทต. บ้านแม สันป่าตอง เชียงใหม่ 5501211
58 นาย ชฎิล ชัยพรหม นายช่างไฟฟ้า อบต. แม่ก๊า สันป่าตอง เชียงใหม่ 6501213
59 นาย ธีรชัย สิริรัตน์บรรจง บุคลากร ทต. หนองแก๋ว หางดง เชียงใหม่ 5501507
60 น.ส. พฤษพร ฟองคํา เจ้าพนักงานธุรการ ทต. หารแก้ว หางดง เชียงใหม่ 5501505
61 น.ส. นภัสกร จันตา เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ม่อนจอง อมก๋อย เชียงใหม่ 6501805
62 น.ส. กาญจนา ดวงตัน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่ 6501806
63 นาย ชะมัด เมืองมูล บุคลากร อบต. แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่ 6501806
64 นาย นพดล นวนพนัส เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่ 6501806
65 นาง ปทิตตา ไชยสุ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่ 6501806
66 น.ส. สุฑามาศ เขียวต๊ิบ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่ 6501806
67 นาง เสาวลักษณ์ กันทะจันทร์ เจา้พนักงานการเงินและบัญชี อบต. แม่ต่ืน อมก๋อย เชียงใหม่ 6501806
68 นาย วันชนิน ไตรพัชร์ นิติกร อบต. อมก๋อย อมก๋อย เชียงใหม่ 6501807
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69 น.ส. จีราพร จุละกะ นักวิชาการเงินและบญัชี ทต. บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 5501602
70 นาง ศศินา แสนใจบาล เจ้าหน้าทีธุ่รการ ทต. บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 5501602
71 นาย แสนแสบ แสงปัญญา นักพัฒนาชุมชน ทต. บ่อหลวง ฮอด เชียงใหม่ 5501602
72 น.ส. สุดารัตน์ แก้วพรม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. กันตังใต้ กันตัง ตรัง 6920203
73 น.ส. สุมาลี ข้างแก้ว นิติกร อบต. วังวน กันตัง ตรัง 6920202
74 นาย ธนภาค คงผอม นิติกร อบต. โคกสะบ้า นาโยง ตรัง 6920804
75 นาง จันทนา เอ้งฉ้วน เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. บ้านนา ปะเหลียน ตรัง 6920407
76 น.ส. สุภาดา โสตา เจา้พนักงานการเงินและบัญชี อบต. บ้านนา ปะเหลียน ตรัง 6920407
77 นาย อภิชาติ แซ่เตียว นิติกร อบต. ลิพัง ปะเหลียน ตรัง 6920410
78 น.ส. จิราพร รักยิ่ง เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. หนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง 6920307
79 วา่ที่ร.ต.หญิง กาญจนา ทองขาว นักวิชาการศึกษา อบต. หนองปรือ รัษฎา ตรัง 6920906
80 น.ส. ตติยา เซ่งแซ่ เจา้พนักงานการเงินและบัญชี อบต. หนองปรือ รัษฎา ตรัง 6920906
81 นาย ณฐกร จุฬามณี นิติกร อบต. ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 6920503
82 นาง ยุพาพร สุวรรณกําเนิด เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ไม้ฝาด สิเกา ตรัง 6920503
83 นาง ศิรินาฎ ปานจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทุง่ต่อ ห้วยยอด ตรัง 6920608
84 น.ส. นฤมล ทองประดับ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บางดี ห้วยยอด ตรัง 6920611
85 น.ส. จีราวรรณ ขาวคง เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. วังคีรี ห้วยยอด ตรัง 6920613
86 น.ส. วรรณา เพ็งนวล เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง 5920606
87 นาย ศุภชัย สงมา เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ ทต. ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง 5920606
88 น.ส. โสภารัตน์ โชติรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง 6920619
89 นาย ศุภชัย ทองดอนเหมือน บุคลากร อบต. นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม 6730307
90 นาย อวิรุทธ์ กล่ันสุวรรณ นักวิชาการศึกษา อบต. นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม 6730307
91 ส.อ.หญิง ดลนภา โคตรสุข นิติกร อบต. ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 6480508
92 นาย เจษฎา ทองใบ นิติกร อบต. หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา 6301605
93 น.ส. นูรียะ เจ๊ะปอ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส 6960307
94 น.ส. ปียาภรณ์ แสงทอง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ลําภู เมืองนราธิวาส นราธิวาส 6960104
95 นาง รอซีลา ศรีทองขวัญ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 6960808
96 นาย อรุณ กาเจ เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. เอราวัณ แว้ง นราธิวาส 6960808
97 น.ส. ฟีรราณี เปาะแมรีซอ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 6961004
98 น.ส. รอกีเยาะ เจะเตะ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 6961004
99 นาย ชาญ ทองสุข นิติกร อบจ. น่าน เมืองน่าน น่าน 2550101
100 น.ส. ทัศนีย์ สุริตญา เจ้าพนักงานพัสดุ อบจ. น่าน เมืองน่าน น่าน 2550101
101 นาย มนตรี สมมุติ เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบจ. น่าน เมืองน่าน น่าน 2550101
102 นาย เอกชัย ปันต่า เจา้หน้าที่บนัทกึข้อมูล อบจ. น่าน เมืองน่าน น่าน 2550101



ล าดบั ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท. หมายเหตุ

หลักสูตร การพัฒนาและปฐมนิเทศขา้ราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน รุ่นที ่4 รหัสหลักสูตร 807004

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ศูนย์คลองหน่ึง ซอยคลองหลวง 8 ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่2 - 6 มนีาคม 2558

103 น.ส. กรวิกา มีสามเสน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
104 นาย คณกร หารประทุม นายช่างโยธา อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
105 น.ส. จันทร์เพ็ญ โสมอินทร์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
106 นาย ทรงวุฒิ สาระชาติ นายช่างโยธา อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
107 นาย นฤเบศ รักกล่ิน เจ้าหน้าทีเ่ทศกิจ อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
108 น.ส. นิภา กระต่ายเผือก เจา้หนา้ที่บริหารงานทั่วไป อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
109 นาย มเหศักด์ิ ทองอยู่ เจ้าพนักงานเทศกิจ อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
110 นาย วีระวัฒน์ จันทร์วัน เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
111 น.ส. สุกัญญา แก้วทัด นิติกร อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
112 น.ส. สุมาลี เม่งศิริ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
113 น.ส. อภิญญา ธรรมนิทา เจ้าหน้าทีป่ระชาสัมพันธ์ อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
114 น.ส. อ้อมกร ขวัญเย็น เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
115 น.ส. อุไรพร อินโต เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
116 น.ส. อาซียะ หัสมัด เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี 6940207
117 น.ส. ญาณสิริ ทองบุญเรือง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี 6940208
118 น.ส. ฮาลีเมาะ อาแย เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ ทต. มายอ มายอ ปัตตานี 5940501
119 น.ส. มิสเราะ เบ็ญสุหลง เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบต. คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี 6940107
120 น.ส. สวลี ไชยเสน เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี 6940801
121 น.ส. ฟารีดา พยากรณ์พพิฒัน์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองแรต ยะหร่ิง ปัตตานี 6940915
122 นาย สุกฤษฎิ์ ทัง่หิรัญ เจา้หน้าที่บนัทกึข้อมูล อบต. เจดีย์คํา เชียงคํา พะเยา 6560304
123 น.ส. ปารินันทร์ เพชรกาศ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง 6930111
124 น.ส. สุนิสา จันทร์ผอม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เขาปู่ ศรีบรรพต พัทลุง 6930701
125 น.ส. นฤมล สุยะมงคล เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร 5660802
126 ส.อ. วิทวัส สอนสุภาพ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หินลาด วัดโบสถ์ พิษณุโลก 6650707
127 น.ส. สุจิตตรา ปะติเก นักวิชาการพัสดุ อบต. ปอพาน นาเชือก มหาสารคาม 6440704
128 น.ส. ฮาวาเห สะมาอุง เจ้าหน้าทีธุ่รการ ทต. บาลอ รามัน ยะลา 5950613
129 น.ส. สิริเกตุ สัตยาอภิธาน นิติกร ทม. บางร้ิน เมืองระนอง ระนอง 4850108
130 นาง ธัญวรัตม์ หนูฉ้ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ทม. ม่วงงาม สิงหนคร สงขลา 4901509
131 นาง กาญจนา หมาดเด็น เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ ทม. ทุง่ตําเสา หาดใหญ่ สงขลา 4901106
132 นาย สมศักด์ิ คงดี เจา้พนักงานปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั ทม. ทุง่ตําเสา หาดใหญ่ สงขลา 4901106
133 นาย กิติเมศวร์ อมรรัตน์ธนากูล นายช่างเขียนแบบ อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 6110307
134 น.ส. เกศนลิน นินะนา นักวิชาการศึกษา อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 6110307
135 น.ส. จามจุรี ใบหะสี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 6110307
136 นาย ถาวร แก้วเทวี ช่างไฟฟ้า อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 6110307
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137 น.ส. พลอยวรชา พิณโท เจ้าพนกังานพฒันาชุมชน อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 6110307
138 น.ส. สาวิตรี สายโสม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 6110307
139 น.ส. อัมพา เนื้อจันทา เจา้หน้าที่บนัทกึข้อมูล อบต. หนองปรือ บางพลี สมุทรปราการ 6110307
140 น.ส. อัญชลี บุตรดา เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ อบต. บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย 6640203
141 น.ส. ลักขณา ภูมิประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สร้างก่อ กุดจับ อุดรธานี 6410211
142 น.ส. กิตติยา นิลรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. นาแค นายูง อุดรธานี 6412203
143 น.ส. จิรัฐติกร ในอรชร นกัวิชาการส่งเสริมสุขภาพ อบต. บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 6411113
144 นาง รัชนี ศรีโฮง นักวิชาการเงินและบญัชี อบต. บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 6411113
145 นาย สุเมธศักด์ิ ไพรีรณ เจ้าหนา้ที่วเิคราะหน์โยบายและแผน อบต. บ้านดุง บ้านดุง อุดรธานี 6411113



 

                                     
 

 
 

หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
------------------------- 

  1. ปรัชญา  พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   

 2.หลักการและเหตุผล  
  ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องก าหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 33 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒  ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมพูนประสิทธิภาพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานโดยเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ
และประโยชน์สุขของประชาชน 
 

    จากประกาศก าหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่า ผู้ได้รับการบรรจุเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการหรอืพนักงานส่วนท้องถิ่น  มีความส าคัญในการพัฒนาราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่เพ่ิงเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นครั้งแรก  จึงต้องมีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานราชการ
ท้องถิ่น ตลอดจนความรู้พ้ืนฐานทั่วไปของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น กฎระเบียบต่าง ๆ ของราชการ ระบบงานสาร
บรรณ การปลูกฝังค่านิยมอันดีงามในองค์กรและค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต ความรักองค์กร ความภาคภูมิใจในองค์กร และจิตส านึกในความเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  

 3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ผู้ เข้ารับการอบรมมีความรู้ พ้ืนฐานในต าแหน่งหน้าที่ และสามารถน าความรู้ไป      
                         ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจ สามารถตอบสนองความต้องการ และ     
                         แก้ไขปัญหาได้อย่างถั่วถึง ทันการณ์ โปร่งใสและเป็นธรรม 
  3.3 เพ่ือให้มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เพียง พอและมีเหตุผลตาม     
                         หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  3.4 เพ่ือให้สามารถน าประสบการณ์ในการอบรมไปวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อยของงานและองค์      
                        เพ่ือปรับเป็นกลยุทธ์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการท างาน 
  3.5 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิด      
                        ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนเป็นหลัก 

 4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า     
             ร้อยละ 70 มีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน 

 5. กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1,2 และ 3 
  
  

 



 6. ระยะเวลาการอบรม  ๕  วัน ประกอบด้วย  ๓  ชุดกิจกรรม ได้แก่ 
ชุดกิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างสุขภาพ (ออกก าลังกายภาคเช้าและกิจกรรมสันทนาการภาคเย็น) 
ชุดกิจกรรมที่ ๒  การอบรมด้านวิชาการ ประกอบด้วยสาระส าคัญ ๕ หมวดวิชาดังนี้ 
 

ที่  ชื่อหมวดวิชา 
๑ การสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
              บรรยายพิเศษและถ่ายทอดประสบการณ์จากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอาวุโส  
๒ การเรียนรู้เพื่อเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี  

             ชุดวิชาที่ ๒.๑ การเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี  
            ๒.๑.๑ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

              ๒.๑.๒ วัฒนธรรม และค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน 
             ชุดวิชาที่ ๒.๒ ตามรอยพระยุคลบาท  
              ๒.๒.๑ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และการน้อมน าพระราชจริยวัตรและพระบรมราโชวาท

เป็นแนวปฏิบัติ  
              ๒.๒.๒ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชด าริ 

๓ ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              ๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  

              ๓.๒ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              ๓.๓ กฎหมายว่าดว้ยการก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
              ๓.๔ กฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
              ๓.๕ กฎหมายว่าดว้ยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
              ๓.๖ กฎหมายว่าดว้ยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  
              ๓.๗ ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ  
              ๓.๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๔ ความรู้พื้นฐานส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
              ๔.๑ งานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ  
              ๔.๒ วินัยและจรรยาบรรณข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

              ๔.๓ สิทธิ สวสัดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
              ๔.๔ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  

๕ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงาน  
              ศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study) หรือวิธีปฏิบตัิที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

 
ชุดกิจกรรมที่ ๓  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาคค่ า) 
หมายเหตุ  ให้สามารถปรับปรุงรายละเอียดและเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม 
  
 
 
 
 
 
  
 



 7. โครงสร้างหลักสูตร 
 7.1 หมวดวิชาการสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการเป็นข้าราชการหรือ      
                 พนักงานส่วนท้องถิ่น (จ านวน 1 วิชา 3 ชั่วโมง) 
       - บรรยายพิเศษและถ่ายทอดประสบการณ์จากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอาวุโส 

 7.2 หมวดวิชาการเรียนรู้เพื่อเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี (จ านวน 2 วิชา 6 ชั่วโมง)  
       7.2.1.การเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี      3 ชั่วโมง  
                - บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น              
       - วัฒนธรรม และค่านิยมในการท างานเพื่อประชาชน                                                
       7.2.2 ตามรอยพระยุคลบาท                                                                          3 ชัว่โมง  
               - การเรยีนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และการน้อมน าพระราชจริยวตัรและพระบรมราโชวาทเป็นแนวปฏิบัติ 
               - หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชด าริ 

 7.3 หมวดวิชาความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จ านวน 8 วิชา 24 ชั่วโมง) 
     7.3.1 รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย                                                              3 ชั่วโมง 
     7.3.2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3 ชั่วโมง 
     7.3.3 กฎหมายว่าดว้ยการก าหนดแผนและขั้นตอนกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          3 ชั่วโมง 
     7.3.4 กฎหมายว่าด้วยวธิปีฏิบัติราชการทางปกครอง                                                      3 ชั่วโมง 
     7.3.5 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่                                         3 ชั่วโมง 
     7.3.6 กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น                            3 ชั่วโมง 
     7.3.7 ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ                                         3 ชั่วโมง 
     7.3.8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                                                                  3 ชั่วโมง 

 7.4 หมวดวิชาความรู้พื้นฐานส าหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (จ านวน 4 วิชา 12 ชั่วโมง) 
     7.4.1 งานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ                                                  3 ชั่วโมง 
     7.4.2 วินัยและจรรยาบรรณข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น                                  3 ชั่วโมง 
     7.4.3 สิทธ ิสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น            3 ชั่วโมง 
     7.4.4 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน                                                               3 ชั่วโมง 

 7.5 หมวดวิชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความส าเร็จในการบริหารงาน (จ านวน 1 วิชา 3 ชั่วโมง) 
     - ศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study) หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) 

 7. วิธีการศึกษาอบรม  
  1. บรรยาย 
  2. การน าอภิปรายและอภิปรายเป็นคณะ 
  3. การสัมมนาท้ายบทเรียน 
  4. กรณีศึกษา 
  5. สาธิต/ฝึกปฏิบัติ 
  6. ซักถามปัญหา 

 8. การประเมินผลการอบรม 
  1. ประเมินผลรายวิชา/วิทยากร 
  2. ประเมินผลโครงการ  
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