
ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 นาง จิราภรณ์ สระเสียง เจ้าพนักงานธุรการ ทต. จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
2 นาย ประพันธ์ จันทวิสา นายช่างไฟฟ้า ทต. จุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
3 นาย วัชรพงษ์ หีบแก้ว เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย อบต. แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
4 นาย นิรุติ วุฒิพันธุ์ เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย อบต. นาบอน ค าม่วง กาฬสินธุ์
5 นางสาว วรรณภา ชินแสง นักวิชาการเกษตร อบต. ล าชี ฆอ้งชัย กาฬสินธุ์
6 นาย ศุภชัย บริบูรณ์ ช่างไฟฟ้า ทต. ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์
7 นางสาว สุพรรณี สิมมา เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์
8 นาย ภานุพงศ์ บุรพันธ์ นิติกร อบต. สายนาวัง นาคู กาฬสินธุ์
9 นาง นุจรี ปัญจิต เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล อบต. หนองบัว นามน กาฬสินธุ์
10 นาย ชาติกล้า กุดแถลง เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. หนองสอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
11 นางสาว สบันงา พยุหไพบูลย์ นักสังคมสงเคราะห์ ทต. เหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
12 นาย ศราวุธ ดอกทองพล นายช่างไฟฟ้า อบต. คลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์
13 นาย พิรุณ แสนสุข ช่างไฟฟ้า ทต. โนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ์
14 นางสาว ปัทมา ภูวิจารย์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์
15 นางสาว หทัยนุช ทุมรินทร์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองอิเฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์
16 นาย ธรรรวรรธ การถัก เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ กาฬสินธุ์
17 นาย มานพ ดวงแก้ว เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ กาฬสินธุ์
18 นาง จุฬารัตน์ โพธิสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ผาสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์
19 นาย รัฐพล บุรพันธ์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์
20 นางสาว ชารินี แสงไชยราช เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
21 นาย วิชชุ ฉัตรศรี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
22 นาง มดจริล มนตรีชน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. พิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
23 นางสาว ไพวรรณ์ เพ็ญธิสาร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. กุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ ์
24 นางสาว มะลิวรรณ แสนศรี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ ์
25 นาย เทิดพงศ์ เขจรรักษ์ นิติกร อบต. เนินยาง ค าม่วง กาฬสินธุ ์
26 นาย แสงทอง ปล่ังกาง เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบาย อบต. ดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ ์
27 นางสาว ภัทรกิต์ิ บุญละคร นิติกร ทต. ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ ์
28 นาย อิทธิกร แสง นิติกร อบต. โนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ ์
29 นางสาว วิจิตตรา ฉิมพลี เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบาย อบต. หลักเหล่ียม นามน กาฬสินธุ ์
30 นาง ภาวินี พรมสูงยาง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ศรีสมเด็จ ศรีสมเด็จ กาฬสินธุ ์
31 นางสาว ร่ืนกมล ชลไพร นิติกร ทต. โพธิไ์ชย โคกโพธิไ์ชย ขอนแก่น
32 นางสาว ตรีกมล คุณาศิลป์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. โนนทัน ชุมแพ ขอนแก่น
33 นาง ศรุตา กวางทอง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. วังหินลาด ชุมแพ ขอนแก่น
34 นางสาว รัศมิมาน ดอนเส นิติกร อบต. สีชมพู นาแก ขอนแก่น

รายชื่อผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกเข้าอบรมการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที ่6

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันอาทิตย์ที ่5 ถึงวันพฤหัสบดีที ่9 เมษายน 2558 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท
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35 นาย รตน หิรัญ นักสุขาภิบาล ทต. กุตน้ าใส น้ าพอง ขอนแก่น
36 นาย อนุพล เพชรลาเวียง เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบาย อบต. พังทุย น้ าพอง ขอนแก่น
37 นางสาว พรริน ศรีอิสาณ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองกุง น้ าพอง ขอนแก่น
38 นาง มาณิศรีย์ เถาว์พันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ในเมือง บ้านไผ่ ขอนแก่น
39 นาง สดศรี ค าจันทร์ดี เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. บ้านลาน บ้านไผ่ ขอนแก่น
40 นาย วรวิทย์ ศิริสวัสด์ิ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. พระยืน พระยืน ขอนแก่น
41 นางสาว วธิติมา เคนแผง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โจดหนองแก พล ขอนแก่น
42 นาย วิธาณร์ วิเศษสม นิติกร อบต. โนนข่า พล ขอนแก่น
43 นางสาว เพ็ญระวี ค าภาษี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. นาฝาย ภูผาม่าน ขอนแก่น
44 นางสาว นันทกา ทองใบ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ห้วยม้วง ภูผาม่าน ขอนแก่น
45 นาย สราวุธ แพ่งศรีสาร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. นาชุมแสง ภูเวียง ขอนแก่น
46 นาง รัตติยา ค าผอง เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภานใน ทต. ภูเวียง ภูเวียง ขอนแก่น
47 นางสาว พรชนก ถาหล้าอินทร์ เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภานใน อบต. สงเปือน ภูเวียง ขอนแก่น
48 ว่าที่ ร.ต. วิลัมภรณ์ สันเสนาะ เจ้าพนักงานทะเบียน ทน. ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
49 นางสาว วรินทร์ลภัส ธนาวรสิทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แดงใหญ่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
50 นางสาว ศิริวรรณ ไตรมาลัย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ท่าพระ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
51 นาย ศรายุทธ ดารินรัมย์ นักพัฒนาชุมชน ทม. บ้านใหม่ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
52 นางสาว นันทพร บุญสุข เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น
53 นางสาว ชลธิชา ประพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ท่านางแมว แวงน้อย ขอนแก่น
54 นางสาว ลักษณียา เทียงดาห์ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
55 นาย อภิชาต ยะเปียง เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ อบต. โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
56 นางสาว ปัทมา มูลตรีภัคคี เจ้าพนักงานธุรการ ทต. นาจาน สีชมพู ขอนแก่น
57 นาย กิตติชาติ จันทะสอน เจ้าพนักงานธุรการ ทต. วังเพิม่ สีชมพู ขอนแก่น
58 นาย กิตติศักด์ิ ไวว่อง นิติกร อบต. กุดธาตุ หนองนาค า ขอนแก่น
59 นาย รัฐพล นาคทอง นิติกร อบต. กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
60 นาง จีระนัน นามพรหม เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
61 นางสาว กมลพัชร สินโพธิ์ เจา้หน้าทีว่ิเคราะหน์โยบายและแผน อบต. ยางค า หนองเรือ ขอนแก่น
62 นางสาว จันทร์จิรา โสภาวรรณ เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล อบต. ยางค า หนองเรือ ขอนแก่น
63 นางสาว นิตยา ธรรมศิบ เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ อบต. ยางค า หนองเรือ ขอนแก่น
64 นาย พเยาว์ เหลาพร เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ยางค า หนองเรือ ขอนแก่น
65 นางสาว ประภาพร ศรเทพา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ดอนด่ัง หนองสองห้อง ขอนแก่น
66 นางสาว อุมาพร กระลาม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ดอนดู่ หนองสองห้อง ขอนแก่น
67 นาย ทศพล เสนามนตรี เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบาย ทต. หนองสองหอ้ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
68 นางสาว วนิดา คงแสง นักสุขาภิบาล ทต. หนองสองหอ้ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
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69 นางสาว เสาวลักษณ์ บุญสด เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภานใน ทต. หนองสองหอ้ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
70 นาง แสงอรุณ กาสี นักวิชาการ ทต. หนองสองหอ้ง หนองสองห้อง ขอนแก่น
71 นางสาว สุลาวัลย์ สุรินทร์ นักวิชาการศึกษา ทต. บางละมุง บางละมุง ชลบุรี
72 นาง มลิวัลย์ คุณประทุม เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภานใน อบต. กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
73 นาย วิทวัส แชงสีนวล นิติกร ทต. เกษตรสมบรูณ์ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
74 นางสาว สุรีภรณ์ จึงรุ่งชัยวฒันา เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. เกษตรสมบรูณ์ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
75 นางสาว มณีวรรณ ต่วนจันทึก เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล อบต. หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
76 นางสาว สายสุนีย์ ยงเพชร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
77 นางสาว อาทิตยา วงค์ปญญา นิติกร อบต. หน่องข่า เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
78 นาง วรรณลมัย เทียงดีฤทธิ์ เจา้พนักงานพัฒนาชมุชน อบต. หนองตูม เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
79 นางสาว อภิชา วรรณพงษ์ นิติกร อบต. หนองไผ่ แก้งคร้อ ชัยภูมิ
80 นาย วิรัตน์ คลังทอง นักวิชาการเกษตร อบต. คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
81 นาย อนันต์ จุลเจิม นายช่างไฟฟ้า อบต. โนนสะอาด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
82 นางสาว วรรณวลี ศรีขาว เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ดงบัง คอนสาร ชัยภูมิ
83 นางสาว อภิญญา ช่วยนา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทุง่พระ คอนสาร ชัยภูมิ
84 นาง ฉัตรชัย แทนทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ท่ากูบ ซับใหญ่ ชัยภูมิ
85 นางสาว อนันทภรณ์ ลุ่มกลาง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. วะตะแบก เทพสถิตย์ ชัยภูมิ
86 นางสาว ศิริพร เตยกุญชร เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ
87 นาง พรหมภัสสร เฮย์วูด้ เจา้พนักงานพัฒนาชมุชน อบต. หัวทะเล บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
88 นาง สุภารัตน์ แสนลา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บ้านชวน บ าเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
89 นางสาว ธัญยกานต์ ออ่นหนองหว้า เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
90 นางสาว พัชรี ศรีนอก เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
91 นาง ภัทราภรณ์ สีทับ เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
92 นาง สุนทรี วัฒโน เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
93 นางสาว ธนิดา ศรีบุญยอด เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
94 นาย ประชิน น้อยแก้ว นายช่างไฟฟ้า ทต. ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
95 นางสาว ชนิตร์นันท์ ภิรมย์ศรี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
96 นางสาว พรทิพย์ ถาวรพรหม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ถ้ าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
97 นาย สมคิด ปลิงกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ถ้ าวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
98 นาง รจนา ต่อทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ห้วยแน้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
99 นาย ศิริชัย ตะคร้อสันเทยีะ เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล อบต. โนนส าราญ แก้งสนามนาง นครราชสีมา
100 นาย อนุลักษณ์ หมู่หัวนา เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย อบต. บึงพะไล แก้งสนามนาง นครราชสีมา
101 นาย ชิตวรตน์ ทังไธสง นายช่างโยธา ทต. บึงส าโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
102 นาย พงศ์สวัสด์ิ สีแก้ว เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย ทต. บึงส าโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
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รายชื่อผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกเข้าอบรมการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที ่6

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันอาทิตย์ที ่5 ถึงวันพฤหัสบดีที ่9 เมษายน 2558 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท

103 นาง ศิริประภา ภูแผ่นนา เจา้หน้าที่ประชาสัมพนัธ์ ทต. บึงส าโรง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
104 นางสาว ญาณิชา มุ่งร่มกลาง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองหวัฟาน ขามแกแสง นครราชสีมา
105 นางสาว สุพัตรา ค ามะวัน เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. หนองหวัฟาน ขามแกแสง นครราชสีมา
106 นางสาว สรินทร์รัตน์ มั่งมีศรี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองสรวง ขามทะเลสอ นครราชสีมา
107 นางสาว สมมุ่ง แหวนโคกสูง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เมืองเกษตร ขามสะแกแสง นครราชสีมา
108 นางสาว ฐิตามร ขอนุทธกลาง เจ้าพนักงานธุรการ ทต. หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
109 นาย อาทิตย์ มีศิลป์ เจา้หน้าทีว่ิเคราะหน์โยบายและแผน ทต. หนองหวัฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา
110 นางสาว โชติรส พิศนอก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
111 นาง วัชรี สวัสด์ิรัมย์ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
112 นางสาว ศรินญากร แทบทาม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ขามสมบูรณ์ คง นครราชสีมา
113 นางสาว วนิดา อุทธารัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. คูขาด คง นครราชสีมา
114 นาย ประสิทธิ์ หนูนอก ช่างไฟฟ้า อบต. ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
115 นางสาว มินตรา เผยโคกสูง นักพัฒนาชุมชน อบต. ดอนใหญ่ คง นครราชสีมา
116 นาย ชวภณ ชุมนุมดวง เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบาย อบต. เทพาลัย คง นครราชสีมา
117 นางสาว สุนันทา ศรีเสมอ เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. เมืองคง คง นครราชสีมา
118 นาง สุปราณี นิสาวัน นิติกร อบต. เมืองคง คง นครราชสีมา
119 นางสาว อาภัสนันท์ สวัสด์ิผล เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองบัว คง นครราชสีมา
120 นางสาว นิลวรรณ โชคชัย เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ครบุรี ครบุรี นครราชสีมา
121 นาย ปรัชญา ฉิมสูงเนิน เจ้าหน้าทีพ่ัสดุ ทต. ครบุรีใต้ ครบุรี นครราชสีมา
122 นาย ศรานุวัฒน์ เนตรไธสง นิติกร อบต. โคกกระชาย ครบุรี นครราชสีมา
123 นาย ณรงค์ฤทธิ์ ค าพันธ์ นิติกร ทต. จระเข้หิน ครบุรี นครราชสีมา
124 นาย ชัยภัทร โนนกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
125 นางสาว รภัสสรณ์ เอี่ยมไมตรี เจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล อบต. เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
126 นาย สุพจน์ เล็กสิงห์โต เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภานใน อบต. เฉลียง ครบุรี นครราชสีมา
127 นางสาว ปวีณา ดวงค า เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
128 นาย สันติ ปัญญากุลศิริ นิติกร อบต. มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา
129 นางสาว วราภรณ์ วงศ์แสน นิติกร ทต. อรพิมพ์ ครบุรี นครราชสีมา
130 นางสาว อิสริยาภรณ์ จบศักด์ิสาย เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภานใน ทต. จักราช จักราช นครราชสีมา
131 นาย สรวิศ ตาชูชาติ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทองหลาง จักราช นครราชสีมา
132 นางสาว ทรงลักษณ์ บุส าโรง นิติกร อบต. สีสุก จักราช นครราชสีมา
133 นางสาว เพ็ญพร แซ่อึ้ง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สีสุก จักราช นครราชสีมา
134 นาย วิทยา เจริญศิลป์ ช่างไฟฟ้า อบต. สีสุก จักราช นครราชสีมา
135 นางสาว ศิวนาถ จูเทศ นิติกร อบต. หนองขาม จักราช นครราชสีมา
136 นางสาว พิชชานันท์ เกตุอร่าม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ช้างทอง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันอาทิตย์ที ่5 ถึงวันพฤหัสบดีที ่9 เมษายน 2558 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท

137 นางสาว สมปอง ลักขษร เจ้าพนักงานธุรการ อบต. พระพุทธ เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
138 นางสาว สายเพ็ญ แก้วลาย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองงูเหลือม เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา
139 นางสาว เกศศิริ สารพล นิติกร ทต. ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
140 นาย วรศาสตร์ ยาสูงเนิน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
141 นางสาว วรุณี ลุนก าพี้ นักสุขาภิบาล ทต. ชุมพวง ชุมพวง นครราชสีมา
142 นาย ธีรศักด์ิ สมานกุล เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบาย อบต. ตลาดไทร ชุมพวง นครราชสีมา
143 นางสาว ภัทราภร ทรัพย์สุข เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ท่าลาด ชุมพวง นครราชสีมา
144 นาย กิตติศักด์ิ อินทร์ศร นายช่างไฟฟ้า อบต. โนนตูม ชุมพวง นครราชสีมา
145 นาย เดชา นอกสระ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โนนอุดม ชุมพวง นครราชสีมา
146 นาย วิทวัส สุทธิสา นิติกร อบต. สาหร่าย ชุมพวง นครราชสีมา
147 นาย ทรงพล ชัยพัฒน์ปรีชา เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย อบต. หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
148 นางสาว วรางคณา ภูแดนผา เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบาย อบต. หนองหลัก ชุมพวง นครราชสีมา
149 นาง กัญญารัตน์ ยันกลาง เจา้พนักงานพัฒนาชมุชน อบต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
150 นาย อรรถพล พลอยกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โชคชัย โชคชัย นครราชสีมา
151 นางสาว ชรินทิพย์ โสบกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ท่าลาดขาว โชคชัย นครราชสีมา
152 นาง พิณลดา เสกขุนทด เจ้าพนักงานธุรการ อบต. กุดพิมาน ด่านขุนทด นครราชสีมา
153 ว่าทีร่.ต อนุวัฒน์ หวลจิต นิติกร อบต. บึงปรือ เทพารักษ์ นครราชสีมา
154 นาย วรวุฒิ โค้งนอก เจ้าพนักงานธุรการ อบต. วังยายทอง เทพารักษ์ นครราชสีมา
155 นางสาว งามจิตร เกสีจอหอ นิติกร อบต. หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
156 นาง ไพรัตน์ โงพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
157 นางสาว มาริสา กุยแก้ว เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบาย อบต. หนองแวง เทพารักษ์ นครราชสีมา
158 นางสาว สุกัญญา พูนศรี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. บัวใหญ่ น้ าพอง นครราชสีมา
159 นาย สุรเดช มาตย์นอภ นิติกร อบต. บัวใหญ่ น้ าพอง นครราชสีมา
160 นางสาว ศิริวิมล ศรีเพ็ง เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. โนนตาเถร โนนแดง นครราชสีมา
161 นางสาว รจวลิน นะบรรดิษฐ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ส าพะเนียง โนนแดง นครราชสีมา
162 นาง พรพรรณ พรมหมื่นไวย์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. บัลลังก์ โนนไทย นครราชสีมา
163 นางสาว กรุณา ช านาญกิจ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
164 นาย วีรวิทย์ จอมกระโทก นิติกร อบต. ขามเฒ่า โนนสูง นครราชสีมา
165 นางสาว ขวัญประภา ชัยมูล เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โตนด โนนสูง นครราชสีมา
166 นาง พรทิพา กรมไธสง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บิง โนนสูง นครราชสีมา
167 นางสาว สุชานันท์ จันทร์วงษ์ นิติกร อบต. บิง โนนสูง นครราชสีมา
168 นาย พิเชษฐ์ จงสุขกลาง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
169 นาย สุทัศน์ รัตนภักดี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. พลสงคราม โนนสูง นครราชสีมา
170 นางสาว วรรณภา บุญรอดรัมย์ เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบาย อบต. หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
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171 นางสาว ศรีวรรณ เอกอุ่น เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หลุมข้าว โนนสูง นครราชสีมา
172 นางสาว วริศรา นาค า เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา
173 นาง ศิริลักษณ์ แสนศรี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. กุดจอก บัวใหญ่ นครราชสีมา
174 นาย จิตรกรณ์ ไชยสีหา เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
175 นางสาว พัชรณัฏฐ์ กองจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โนนทองหลาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
176 นางสาว ปริชาติ จันปัญญา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ห้วยยาง บัวใหญ่ นครราชสีมา
177 นาย อนน รานอก เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โคกกระเบื้อง บ้านเหล่ือม นครราชสีมา
178 นางสาว ณาริศา กางขอนนอก เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ช่อระกา บ้านเหล่ือม นครราชสีมา
179 นางสาว เนาวรัตน์ ปัญญาวงศ์ นิติกร อบต. วังโพธิ์ บ้านเหล่ือม นครราชสีมา
180 นาย อิดศักด์ิ แสงดี เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย อบต. กระทุม่ราย ประทาย นครราชสีมา
181 นางสาว นภาพร สาเกตุ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ประทาย ประทาย นครราชสีมา
182 นางสาว จริณฏา คิบประโคน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. วังไม้แดง ประทาย นครราชสีมา
183 นาง วิวรรธณี รักพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เกษมทรัพย์ ปักธงชัย นครราชสีมา
184 นางสาว สกาวเดือน จินตประณีต เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ดอน ปักธงชัย นครราชสีมา
185 นาง ชนากานต์ อันฤดี เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา
186 นางสาว วันทากานต์ ตริตรอง เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ล านางแก้ว ปักธงชัย นครราชสีมา
187 นางสาว ปูริดา ประณีต เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สะแกราช ปักธงชัย นครราชสีมา
188 นาง นันทา ไธธานี เจ้าพนักงานธุรการ ทต. กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
189 นาง ศศินันท์ ทิพย์โอสถ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา
190 นาย ชัยวัฒน์ จาดโห้ นิติกร อบต. ขนงพระ ปากช่อง นครราชสีมา
191 นางสาว ไพศรี เล็กสูงเนิน นิติกร อบต. คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
192 นาย ศรัญ สงฒพันธ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. คลองม่วง ปากช่อง นครราชสีมา
193 นางสาว ธมนพัณณ์ ด่านชูธรรม นักวิชาการเกษตร อบต. จันทึก ปากช่อง นครราชสีมา
194 นางสาว ณัฐวิกรณ์ นิลเหลือง เจ้าพนักงานธุรการ ทม. ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
195 นาย ปิยพงษ์ เสาวกูล เจา้หนา้ที่ปอ้งกนัสาธารณภยั อบต. ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
196 นางสาว โยธกา ขอเหนี่ยวกลาง นักสุขาภิบาล อบต. ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา
197 นางสาว นนทพร เคนจ าปา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
198 นาย บุญมี มีเพียร เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา
199 นาย รมณ์ฤทธิ์ รัมพณีนิล เจา้หน้าทีว่ิเคราะหน์โยบายและแผน อบต. วังกะทะ ปากช่อง นครราชสีมา
200 นาย ปฏิวัติ จันทนุกูล นิติกร อบต. ทัพร้ัง พระทองค า นครราชสีมา
201 นาง ปิยะวรรณ หมั่นการ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทัพร้ัง พระทองค า นครราชสีมา
202 นาย ไพศาล ขอผลกลาง เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย อบต. ทัพร้ัง พระทองค า นครราชสีมา
203 นาย รณชัย แร้วอุดม เจา้หน้าทีว่ิเคราะหน์โยบายและแผน อบต. ทัพร้ัง พระทองค า นครราชสีมา
204 นาง สุภาภรณ์ โยธาศิริ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ทัพร้ัง พระทองค า นครราชสีมา
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205 นางสาว นงค์เยาว์ เบิดสูง เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร ทต. พระทองค า พระทองค า นครราชสีมา
206 นาย วจนพงษ์ พระชัย นิติกร ทต. พระทองค า พระทองค า นครราชสีมา
207 นางสาว ศศิธร มณีใหญ่ บุคลากร ทต. พระทองค า พระทองค า นครราชสีมา
208 นาย ศรายุทธ อยู่ภักดี นิติกร อบต. พังเทียม พระทองค า นครราชสีมา
209 นางสาว จีรภา แซ่เอี้ยว เจ้าพนักงานธุรการ อบต. มาบกราด พระทองค า นครราชสีมา
210 นางสาว ธิติมา เซรัมย์ เจา้หน้าทีว่ิเคราะหน์โยบายและแผน อบต. มาบกราด พระทองค า นครราชสีมา
211 นางสาว สุภาพ แมดพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ดงใหญ่ พิมาย นครราชสีมา
212 นาย พร้อมเกียรติ เพ็ชรโต เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองระเวียง พิมาย นครราชสีมา
213 นาย วุฒิชาติ บรรหาร นิติกร อบต. จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
214 นาย บดินทร์ ชัยวงศ์ นิติกร ทต. ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
215 นางสาว กรวิกา หาญชนะ เจ้าพนักงานธุรการ ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
216 นาง ขวัญเรือน บุญศรี เจ้าพนักงานธุรการ ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
217 นาง เย็นฤดี ศิริบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. พะเนา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
218 นาง นวลฉวี แก้วอัดอาด เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภานใน ทต. พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
219 นางสาว กนกวรรณ ไทยงูเหลือม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. มิตรภาพ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
220 นางสาว จารุวรรณ อังคณาวิศัลย์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. มิตรภาพ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
221 นาย ประเสริฐศักด์ิ รองในเมือง ช่างไฟฟ้า อบต. มิตรภาพ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
222 นาง สุนทรี วรสาย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองจะบก เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
223 นางสาว ทิพย์วรรณ แป้นพะเนาว์ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
224 นาง ปัทมา ศรีลาชัย เจ้าพนักงานธุรการ ทต. หัวทะเล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา
225 นางสาว สายฝน กล่ ากลางดอน เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ก าปัง ยางตลาด นครราชสีมา
226 นางสาว ส ารวย ทองหมื่นไวย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ก าปัง ยางตลาด นครราชสีมา
227 นางสาว อริษา อาสสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ขุย ล าทะเมนชัย นครราชสีมา
228 นางสาว สายพิรุณ เขียนโพธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองบัววง ล าทะเมนชัย นครราชสีมา
229 นาย กฤษณะ สายแก้ว ช่างไฟฟ้า อบต. วังน้ าเขียว วังน้ าเขียว นครราชสีมา
230 นาย ด ารง ฟ้อนกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ อบต. วังน้ าเขียว วังน้ าเขียว นครราชสีมา
231 นาย ภัทราวุธ สุขประโคน เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย อบต. วังน้ าเขียว วังน้ าเขียว นครราชสีมา
232 นางสาว มาศน์สุภา ปาณาราช นิติกร อบต. วังน้ าเขียว วังน้ าเขียว นครราชสีมา
233 นาย ศุภกร ร่มจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บ้านหวาย วาปีปทุม นครราชสีมา
234 นาย จิรายุ ขาวหมื่นไวย์ นายช่างไฟฟ้า อบต. กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
235 นางสาว รัตนา สุขใจ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. กฤษณา สีค้ิว นครราชสีมา
236 นางสาว น้ าฝน เอี่ยมศิลป์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. กุดน้อย สีค้ิว นครราชสีมา
237 นาง นฤมล บุครจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ดอนเมือง สีค้ิว นครราชสีมา
238 นางสาว เพชรลดา พรมไชย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. มิตรภาพ สีค้ิว นครราชสีมา
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239 นางสาว ปุณญาวีย์ จ าปานวน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
240 นางสาว พรทิพย์ ศรีครซ้าย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
241 นาย ภาณุพงศ์ พรมรุ่งโรจน์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
242 นาย ศรณ์ศิลป์ ยืนกระมล เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
243 นาย สมพร พิมพาค า เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย อบต. สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
244 นางสาว เสาวลักษณ์ สมานรักษ์ นิติกร อบต. สีค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
245 นาย พิชย์นิวิฐ พัจนสุนทร เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบาย ทม. สืค้ิว สีค้ิว นครราชสีมา
246 นางสาว วีรายา ค ากิ่ง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองหญา้ขาว สีค้ิว นครราชสีมา
247 นาย อานนท์ ระลึกมูล เจ้าพนักงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย อบต. กุดโบสถ์ เสิงสาง นครราชสีมา
248 นางสาว นิภาพร อุ่นเมือง เจ้าพนักงานธุรการ ทต. โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
249 นาง ศิริขวัญ ศรีมะเรือง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
250 นาย สมมาตย์ มณีศรี ช่างไฟฟ้า อบต. โนนสมบูรณ์ เสิงสาง นครราชสีมา
251 นาย รักชาติ ปานาตี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บา้นราษฏร์ เสิงสาง นครราชสีมา
252 นางสาว วรรณนิสา พรหนองแสง นักพัฒนาชุมชน อบต. บา้นราษฏร์ เสิงสาง นครราชสีมา
253 นางสาว สุจินดา รสภา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บา้นราษฏร์ เสิงสาง นครราชสีมา
254 นางสาว เด่นนภา เทียมเลิศ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สระตะเคียน เสิงสาง นครราชสีมา
255 นางสาว วิจิตรา ศรีผดุง นิติกร อบต. สุขไพบูลย์ เสิงสาง นครราชสีมา
256 นาย วสันต์ ช่างบุ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ลุงเขว้า หนองบุญมาก นครราชสีมา
257 นางสาว กันณิกา อบมาสุ่ย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา
258 นาง กาญจนี จาบกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สารภี หนองบุญมาก นครราชสีมา
259 นาง จินดาภา อินทรก าแหง เจ้าพนักงานธุรการ ทต. แหลมทอง หนองบุญมาก นครราชสีมา
260 นางสาว วิไล นาคสระน้อย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ง้ิว ห้วยแถลง นครราชสีมา
261 นาง พุทธรักษ์ พิรักษา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา
262 นางสาว สุฏัค ล่ืนกลาง เจา้หน้าทีว่ิเคราะหน์โยบายและแผน อบต. ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา
263 นาย เจษฎา ทองใบ นิติกร อบต. หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
264 นาย ธนภัทร รัตนตินราญกุล เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. หลุ่งตะเคียน ห้วยแถลง นครราชสีมา
265 นาย ปริณัณ พูนสวัสด์ิ บุคลากร อบต. หลุ่งประดู่ ห้วยแถลง นครราชสีมา
266 นางสาว ธัญยธรณ์ สูญกลาง เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ตลาดแค อ.โนนสูง นครราชสีมา
267 นาง มยุรี ค าวงค์ เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. ทุง่ช้าง ทุง่ช้าง น่าน
268 นาย ระพีพัฒน์ กติติภิรมยสั์นต์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ทุง่ช้าง ทุง่ช้าง น่าน
269 นางสาว ปุณยาพร จิณะไชย เจ้าพนักงานพัสดุ ทต. บ่อเกลือใต้ บ่อเกลือ น่าน
270 นาย สุทธิเกียรติ นกพรม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สูงเนิน กระสัง บุรีรัมย์
271 นาง พวงพยอม อาสินรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แคนดง แคนดง บุรีรัมย์
272 นาย เมธี ดวงกระโทก เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ช่อผกา ช านิ บุรีรัมย์



ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ

รายชื่อผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกเข้าอบรมการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที ่6

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันอาทิตย์ที ่5 ถึงวันพฤหัสบดีที ่9 เมษายน 2558 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท

273 นางสาว สกุลทิพย์ โกยรัมย์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ส าโรง พลับพลาชัย บุรีรัมย์
274 นาง นิตยา เหมเงิน เจา้หน้าทีว่ิเคราะหน์โยบายและแผน อบต. สระแก้ว หนองหงส์ บุรีรัมย์
275 นาย ตรียุทธ อ่อนงาม เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. หนองชัยศรี หนองหงส์ บุรีรัมย์
276 นางสาว สุนิสา วงษ์ทองดี เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ห้วนหิน หนองหงส์ บุรีรัมย์
277 นางสาว มิสเราะ เบ็ญสุหลง เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบต. คลองมานิง เมืองปัตตานี ปัตตานี
278 นางสาว ฟารีดา พยากรณ์พิพัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. หนองแรต ยะหร่ิง ปัตตานี
279 นาง วิลาวัลย์ ผลบ ารุง ผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กปฐมวัย อบต. ทุง่คาโงก เมืองพังงา พังงา
280 นางสาว พนารัตน์ สนิทรักษ์ ผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กปฐมวัย ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา
281 นางสาว อาทิตา ครองสินธุ์ ผู้ดูแลเด็กเล็ก เด็กอนุบาลและเด็กปฐมวัย ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา
282 นาย ณัฐพล ชูหะรัญ เจา้หน้าทีว่ิเคราะหน์โยบายและแผน อบต. ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี
283 นางสาว พรพิมล ฆารไสว เจา้หน้าที่ทะเบียนและบัตร ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
284 นางสาว วันทนา สะภา นักสุขาภิบาล อบต. บ่อใหญ่ บรบือ มหาสารคาม
285 นาย ฉัตรชัย ศรีวิชา นักพัฒนาชุมชน อบต. วังไชย บรบือ มหาสารคาม
286 นางสาว สุวรรณี บรรเทา เจ้าพนักงานทะเบียน อบต. หนองจิก บรบือ มหาสารคาม
287 นางสาว กัญญาพัชร ผลผาเลิศ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
288 นาย นฤดล ศรีมงคล เจา้หน้าที่วิเคราะห์นโยบาย อบต. ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
289 นาย ศุภชัย พุฒซ้อน นิติกร อบต. ภารแอ่น พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
290 นาง ศิริกาญจน์ วรรณวิจิต เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เวยีงสะอาด พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม
291 นางสาว พรพรรณ บุปผาทาโน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แวงดง ยาสีสุราช มหาสารคาม
292 นางสาว อรัญณีย์ จุกหอม เจ้าพนักงานธุรการ อบต. แคน วาปีปทุม มหาสารคาม
293 นางสาว สุพรรณ โคตรสีเขียว เจ้าพนักงานธุรการ อบต. โคกสีทองกลาง วาปีปทุม มหาสารคาม
294 นาย นภัสรพี มนัสวินวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการ อบจ. ล าพูน เมืองล าพูน ล าพูน
295 นางสาว พัฒน์นรี แก้วสีเคน เจ้าพนักงานธุรการ อบต. ดินแดง ไพรบึง ศรีสะเกษ
296 นางสาว ณัฐธดา กองทอง เจ้าหน้าทีธุ่รการ อบต. สะกอม จะนะ สงขลา
297 นาย หวันดาวุด และหมัน เจ้าพนักงานพัสดุ อบต. สะกอม จะนะ สงขลา
298 นางสาว เอราวัล นุ้ยสมัน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. สะกอม จะนะ สงขลา
299 นางสาว ฮาซาน๊ะ ชะยานัย เจ้าพนักงานธุรการ อบต. สะกอม จะนะ สงขลา
300 นาย ธีรศักด์ิ ศรีชาติ เจา้หน้าที่ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย อบต. บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
301 ว่าที่ ร.ต. เนมิราช สุรินทอง เจ้าพนักงานธุรการ อบต. บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
302 นาย เอกชัย จันทร์ปรางค์ นักวิชาการศึกษา อบต. บ้านแก้ง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
303 นาย สมภพ เผือกผ่อง นิติกร ทต. หน้าพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี
304 นางสาว จิดานุช วุฒิศักด์ิวรชาติ บุคลากร ทต. ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี
305 นางสาว จุฑาพร แหวนเพชร เจ้าพนักงานธุรการ ทต. ธารเกษม พระพุทธบาท สระบุรี
306 นาย ประวิทย์ รามศรี เจ้าพนักงานธุรการ อบต. มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี



ล าดับที่ ค าน าหน้า ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด หมายเหตุ

รายชื่อผู้ทีไ่ด้รับการคัดเลือกเข้าอบรมการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที ่6

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันอาทิตย์ที ่5 ถึงวันพฤหัสบดีที ่9 เมษายน 2558 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท

307 นางสาว ชะมัยพร พรมสาตร์ เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เริงราง เสาไห้ สระบุรี
308 นาย มนัส ฉิมมา เจ้าพนักงานธุรการ อบต. เริงราง เสาไห้ สระบุรี
309 นาย ชยาวัฒน์ รัตน์เกื้อ นักพัฒนาชุมชน อบต. คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี
310 นาย บุญเสริม บัวเงิน นายช่างไฟฟ้า ทต. ไผ่ต่ า หนองแค สระบุรี
311 นางสาว เสาวณี สุดแสนดี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทต. ไผ่ต่ า หนองแค สระบุรี
312 นาง ณัฐกฤตา สุวรรณสาร เจ้าพนักงานธุรการ ทต. หนองแซง หนองแซง สระบุรี
313 นาย นิทัศน์ ชัยสะอาด นิติกร อบต. พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
314 นาย ส าราญศักด์ิ ขวัญเกื้อ บุคลากร อบต. พ่วงพรมคร เคียนซา สุราษฎร์ธานี
315 นาง นุพรพิณ โชติจันทร์ ครู อบต. ค าพระ หัวตะพาน อ านาจเจริญ
316 นางสาว ปิยะพร พนาสิทธิ์ ครู ทต. เค็งใหญ่ หัวตะพาน อ านาจเจริญ



 
 

ตารางการศึกษาอบรม การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น   
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   

วัน / เวลา ๐๕.๐๐ – ๐๗.๐๐ น. 

เครพธงชาติ (๐๘.๐๐ น.) 

๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 

พักรับประทานอาหารกลางวัน (๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.) 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. 

รับประทานอาหารเย็น (๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.) 
๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

 

วันแรก 

(๐๗.๓๐ – ๐๙.๐๐ น.) 
 

รายงานตัว งานสารบรรณและการเขียนหนังสอืราชการ 
อ.บุญช่วย แสงตะวัน (วปค.) 

 
การเรยีนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
อ.ชัยรัตน์  พรหมบุปผา (วปค.) 

      ละลายพฤติกรรม  ละลายพฤติกรรม 

วันที่ 2 
การพัฒนาสุขภาพและ

การออกก าลังกาย 

ประสบการณ์การเงินข้าราชการ อปท.ที่ดี 
  อ.เลื่อมใส  ใจแจ้ง (กถ.) 

กฎหมายว่าด้วย 
ความรับผิดทางละเมดิของเจ้าหนา้ที่ 

อ.พีระพงศ์  ทองค า (สน.กม) 
กิจกรรมนักศึกษา    กิจกรรมนักศึกษา 

วันที่ 3 
การพัฒนาสุขภาพและ

การออกก าลังกาย 

 
สิทธิ สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล 

ของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
อ.สุรเกียรติ ฐิตะฐาน (สน.บถ.) 

 
วินยัและจรรยาบรรณข้าราชการ 

หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  อ.ปิยะ  คังกัน (สน.บถ.) 

 

การบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ 
จุลเกียรต ิ

   กิจกรรมนักศึกษา 

 
วันที่ 4 

 
การพัฒนาสุขภาพและ    

การออกก าลังกาย 

 
ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

ดร.เกียรติชัย  พงษ์พาณิชย ์

 
กฎหมายว่าด้วยการก าหนดแผนและขั้นตอน 

การกระจายอ านาจให้แก่ อปท. 
อ.ศศิน  พัฒนภิรมย์ (สน.พร.) 

กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตัิ    
ราชการทางปกครอง 

    อ.อนุชา  ฮุนสวัสดิกลุ 
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ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 5 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 

สังกัด...................................................................................อ าเภอ............................... ....จังหวัด.................................. 

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล หมายเลขบัตรประจ าตัว

ประชาชน 13 หลัก 
ต าแหน่ง เบอร์มือถือ เบอร์โทรศัพท์

ส านักงาน 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

 

 

หมายเหตุ กรุณาเขียนตัวบรรจง 

Fax. 02-516-2106 , 02-516-4232 หรือ planlpdi@gmail.com 



 

                                     
 

 
 

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
รับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  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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