
ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

1 นาย อิชฌน วัฒนวิถี นิติกรปฏิบัติการ อบต. ทุงไทรทอง ลําทับ กระบี่ 6810702

2 วาท่ีร.ต.หญิง เฉลิมหญิง กันทสี เจาพนักงานธุรการ อบต. เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 6620411

3 นาง สาลุนีย ทันบํารุง เจาพนักงานธุรการ อบต. เกาะตาล ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 6620411

4 น.ส. ขวัญฤทัย ผมจันทร นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ อบต. ยางสงู ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 6620407

5 น.ส. พรรณิภา ไชยลงัการ เจาพนักงานธุรการ อบต. สลกบาตร ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 6620404

6 น.ส. ปพิชญาน เขียวกาศ เจาพนักงานธุรการ ทต. ทามะเขือ คลองขลุง กําแพงเพชร 5620503

7 น.ส. จรรยา มาวงค นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ อบต. แมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร 6620508

8 นาง ชนาภรณ บัวผัน เจาพนักงานธุรการ อบต. แมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร 6620508

9 น.ส. กัญชพร กลิ่นหอม เจาพนักงานธุรการ อบต. หัวถนน คลองขลุง กําแพงเพชร 6620512

10 น.ส. ธรรมิกา เมืองทอง เจาพนักงานธุรการ อบต. หนองแมแตง ไทรงาม กําแพงเพชร 6620206

11 นาง สงกรานต พุมมั่น เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต. หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร 6620207

12 น.ส. จิตรลดา ฝนเครือ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. ระหาน บึงสามัคคี กําแพงเพชร 5621001

13 นาย สมมุง สังศิริ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทต. ระหาน บึงสามัคคี กําแพงเพชร 5621001

14 นาง ธัญลักษณ เมธาวงศ นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ ทต. พรานกระตาย พรานกระตาย กําแพงเพชร 5620601

15 นาง เพ็ญนภา ทรงพุฒิ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต. ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร 6620607

16 น.ส. มนพิมพพร วิเวกจวง นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ อบต. ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร 6620607

17 น.ส. รัตนากร รัตนอุทัยกูล นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต. ทาไม พรานกระตาย กําแพงเพชร 6620607

18 น.ส. ชนัดดา เวียนทอง เจาพนักงานธุรการ ทต. เทพนคร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 5620107

19 นาง กนกวรรณ สอนใจ เจาพนักงานธุรการ อบต. คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 6620110

20 น.ส. เยาวเรศ จินดาชัย เจาพนักงานธุรการ อบต. คณฑี เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 6620110

21 น.ส. วีรณา ปะกิลาภัง นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ ทต. เปอยนอย เปอยนอย ขอนแกน 5401101

22 น.ส. ณัฏฐิกานต อัครสมรัตน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา 6241002

23 นาย ศราวุธ หงษลอย นิติกรปฏิบัติการ อบต. ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชงิเทรา 6241001

24 นาย สนธยา มีวงษ นิติกรปฏิบัติการ ทต. ปากน้ํา บางคลา ฉะเชิงเทรา 5240201

25 วาที่ ร.ต. ชัชพงศ ปนิชิจิวาสันต นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทต. บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา 5240402

26 นาย อิทธิเชษฐ วงคจักร นิติกรปฏิบัติการ อบต. คลองประเวศ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 6240510

27 นาย สิทธิกร จัดสวย นิติกรปฏิบัติการ ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 4240102

28 นาง ศิริประภา ประสมบุญ นิติกรปฏิบัติการ อบต. บางพระ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240104

29 นาย ภาสกร รัตนสุวรรณ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 4200401

30 นาย นิติพงษ ศาลาแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี 5200110

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม รุนที่ 35 รหัสหลักสูตร 818035

สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ช่ือ - นามสกลุ

รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561
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31 นาง วิสา รอยคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี 5200110

32 น.ส. สิริวรรณ ละพิมาย เจาหนาที่ทะเบียน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี 3200701

33 นาย อนุพัฒน ฤกษสุข นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ทต. เขตรอุดมศักดิ์ สัตหีบ ชลบุรี 5200905

34 น.ส. กรรณิการ ชวยกลาง นิตกิรปฏิบัติการ อบต. บานยาง เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ 6360413

35 น.ส. ศตายุ ธีรธํารงพิพัฒน เจาพนักงานพัฒนาชุมชน อบต. ทุงคา เมืองชุมพร ชุมพร 6860113

36 นาง ฐปนรรฆ ตีละกูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. แมสลองนอก แมฟาหลวง เชียงราย 6571502

37 น.ส. นันทนภัส แกวริญ เจาพนักงานธุรการ อบต. แมสลองนอก แมฟาหลวง เชียงราย 6571502

38 น.ส. ปาริฉัตร หลงสกุล นิติกรปฏิบัติการ อบต. แมสลองนอก แมฟาหลวง เชียงราย 6571502

39 นาง การณพิมลขวัญ พันธวงค เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต. ทาตอน แมอาย เชียงใหม 6501002

40 นาย ธนาสาร ชัยหาญนุกุล นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ อบต. แมสาว แมอาย เชยีงใหม 6501004

41 วาที่ ร.ต. ปยะณัฐ กานุสนธิ์ เจาพนักงานธุรการ อบต. แมสาว แมอาย เชยีงใหม 6501004

42 นาย ศุภฤกษ ไชยยะ เจาพนักงานธุรการ ทต. หนองแฝก สารภี เชียงใหม 5501910

43 น.ส. สิริพร ไชยะปาน นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ ทต. หนองแฝก สารภี เชียงใหม 5501910

44 นาย พิทักษ ชูเทพ นิติกรปฏิบัตกิาร อบต. เกาะลิบง กันตัง ตรงั 6920204

45 น.ส. ณัฐนพิน คํามา นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. ทุงนนทรี เขาสมิง ตราด 6230305

46 นาย นิพนธ เลิศประเสริฐเวช นิติกรปฏิบัติการ ทต. หาดเล็ก คลองใหญ ตราด 5230202

47 น.ส. วิภาวัณณ มาเพา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. ไมรูด คลองใหญ ตราด 6230204

48 น.ส. โชติกา ถาวรเลิศทวี นักจัดการทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ทต. หนองบอน บอไร ตราด 5230402

49 นาย อัครพล พันธุพล นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทต. หนองบอน บอไร ตราด 5230402

50 นาย กิตติพศ ญาติทอง นิติกรปฏิบัติการ ทต. ทาพริกเนินทราย เมืองตราด ตราด 5230103

51 น.ส. ณัฐพัชร จันทรทองอยู นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. เนินทราย เมืองตราด ตราด 6230109

52 น.ส. นองนุช ลิ้มตระกูล นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. แมตาน ทาสองยาง ตาก 5630501

53 นาย นฤมิต ประสารสืบ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก 6630502

54 นาย สิทธิโชค หิรัญวัฒน นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. ทาสองยาง ทาสองยาง ตาก 6630502

55 น.ส. รุงทวิา สมคิด เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต. แมอุสุ ทาสองยาง ตาก 6630507

56 นาย สุรศักดิ์ มะลิวัลย เจาพนักงานธุรการ ทต. ทาสายลวด แมสอด ตาก 5630602

57 น.ส. รุจิรา แซมี่ เจาพนักงานธุรการ อบต. ดานแมละเมา แมสอด ตาก 6630605

58 นาง วนาลี เสาสุรินทร เจาพนักงานธุรการ อบต. บานนา สามเงา ตาก 6630302

59 นาย พีรวัฒน เที้ยวพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ยกกระบัตร สามเงา ตาก 6630303

60 น.ส. วีรินทรพิมล หาญกิตตมิงคล นิติกรปฏิบัติการ อบต. ยกกระบัตร สามเงา ตาก 6630303
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61 นาย ศุภชัย วรรณรัตน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. ยกกระบัตร สามเงา ตาก 6630303

62 น.ส. อทิตยา สิทธิมา เจาพนักงานธุรการ อบต. วังจันทร สามเงา ตาก 6630305

63 น.ส. น้ําผึ้ง ชื่นสมบัติ นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ อบต. สามเงา สามเงา ตาก 6630307

64 นาย ยงยศ ธนวัฒน นิตกิรปฏิบัติการ ทม. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 4260102

65 น.ส. ศรีพรรณ หมื่น เจาหนาที่ธุรการ ทม. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก 4260102

66 นาย ณัฐพงษ สินไชย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. พรหมณี เมืองนครนายก นครนายก 6260115

67 น.ส. สุนันทา บุญมี นติิกรปฏิบัติการ อบต. สนามจันทร เมืองนครปฐม นครปฐม 6730110

68 นาย จิรายุทธ นามศิริพงศพันธุ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. คลองเมือง จักราช นครราชสีมา 6300602

69 น.ส. ออมทรัพย สภุา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. คลองเมือง จักราช นครราชสีมา 6300602

70 น.ส. ธนภร ธนัชณฐัพร นิติกรปฏิบัติการ อบต. หนองขาม จักราช นครราชสีมา 6300606

71 น.ส. สุภาวดี เหมพลเทพ นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ อบต. หนองขาม จักราช นครราชสีมา 6300606

72 น.ส. นิลุบล มุขทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทต. ตะขบ ปกธงชัย นครราชสีมา 5301401

73 นาง รัชนี ชิมสด นักวิชาการศึกษา ทต. พระทองคํา พระทองคํา นครราชสีมา 5302801

74 นาง ณัฐกานต ชุมผักแวน ครูผูดูแลเด็ก ทต. สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 5302806

75 นาย ปติ ทวีทรัพยอาภรณ นิติกรปฏิบัติการ ทต. สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 5302806

76 นาย ภานุวัฒน แซงผยุ นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ ทต. สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา 5302806

77 น.ส. กัญญารัตน สิงหกิ้ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ อบต. พังเทียม พระทองคํา นครราชสีมา 6302803

78 น.ส. ทัศนียา กองศรี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทต. ไพล ลําทะเมนชัย นครราชสีมา 5302905

79 น.ส. สุภาวิดา วิลยัรัก นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. ทับสวาย หวยแถลง นครราชสีมา 6301610

80 นาย รัฐศรัณย เขมนเขตวิทย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. นากลาง โกรกพระ นครสวรรค 6600208

81 นาย สัมพันธ วังคีรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. พันลาน ชุมแสง นครสวรรค 6600308

82 ส.อ. โชติวัฒน นวมบาง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. พิกุล ชุมแสง นครสวรรค 6600313

83 นาง ฐิติกาญจน ดังกอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. พิกุล ชุมแสง นครสวรรค 6600313

84 นาย พีรวัส นอยหา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. จันเสน ตาคลี นครสวรรค 6600706

85 นาย ปฏิพัทธ อุกอาจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค 6600704

86 นาย รังสรรค สขุเกษม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค 6600704

87 นาง วรภร จันทรเทศ นิติกรปฏิบัติการ อบต. ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค 6600403

88 นาย นนรวี ชยัชมภู นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 3120601

89 น.ส. นิษฐเนตร กิจเจา นักพัฒนาการทองเที่ยวปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 3120601

90 น.ส. พัชรดา โลหทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี 3120601



ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม รุนที่ 35 รหัสหลักสูตร 818035

สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ช่ือ - นามสกลุ

รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561

91 นาย มหาชัย วงษเคี่ยม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ทาอิฐ ปากเกร็ด นนทบุรี 6120605

92 น.ส. ศิริลกัษณ บุตรศรี นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. โปงเปอย เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 6380110

93 น.ส. ชนินทรทิพย นันทเสรี นิตกิรปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 4130201

94 นาย ธวัชชยั แสนสุข นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 4130201

95 น.ส. ปวีณา สขุหอม นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 4130201

96 นาย ยอดย่ิง สอาดศรี นักวิชากาลสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 4130201

97 น.ส. เรวดี มิ่งสมร นักจัดการทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 4130201

98 นาย วรชิต อินชูใจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 4130201

99 นาย วรเชษฐ เนติกุลทองคํา นิติกรปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 4130201

100 นาย สิริวัฒน สีแสง นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 4130201

101 น.ส. สุกัญญา สอนสูญ นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 4130201

102 นาย สุนาท วงศลําดวน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 4130201

103 น.ส. เสาวรักษ ใจประนพ นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 4130201

104 นาย อมรเทพ มาแจง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 4130201

105 นาง อําพร ดวงยศ เจาหนาที่บริหารงานธุรการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี 4130201

106 น.ส. กมลรัตน โพธิ นักวิชากาลสิ่งแวดลอมปฏิบัติการ ทม. บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4130103

107 น.ส. ณัฏฐา ศรีเดช นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทม. บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4130103

108 น.ส. พัณณติา เทพบุตร นิตกิรปฏิบัติการ ทม. บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4130103

109 นาย สัมพันธ อินทรนิมิตร นักจัดการทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ทม. บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4130103

110 นาย สิทธิพงษ ดาสงเคราะห นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทม. บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4130103

111 น.ส. อภิสรา บุญลือดวง นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ ทม. บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4130103

112 นาย กิตติพัฒน พูลจําปา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 5130502

113 น.ส. สุพัชนา สมศรี นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 5130502

114 น.ส. เสาวนีย ศรีสุวรรณ นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี 5130502

115 น.ส. สุรีรัตน อาศัยพลวง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. บึงทองหลาง ลําลูกกา ปทุมธานี 6130608

116 น.ส. นิตยา อิ่มเอม นิติกรปฏิบัติการ ทต. รอนทอง บางสะพาน ประจวบครีีขันธ 5770403

117 นาย อาคม ย้ิมศรวล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทต. รอนทอง บางสะพาน ประจวบครีีขันธ 5770403

118 น.ส. กานตระวี สุขฤกษ นิตกิรปฏิบัติการ อบต. หวยสัตวใหญ หัวหิน ประจวบครีีขันธ 6770707

119 น.ส. จิดาภา คงวัฒนกุล นิติกรปฏิบัติการ อบต. นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 6250208

120 น.ส. สุฑาสิณี พลอยมาลี นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. สะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี 6250304



ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม รุนที่ 35 รหัสหลักสูตร 818035

สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ช่ือ - นามสกลุ

รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561

121 นาง กาญจนา กันธร เจาพนักงานธุรการ ทต. ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา 5140202

122 น.ส. ณัฐฐิรา อินโต นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา 5140202

123 น.ส. พรรณวลัย เสงมา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทต. ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา 5140202

124 นาย พิศาล หลังทอง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา 6140210

125 นาง สิรินทร ประสพเนตร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ศาลาลอย ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา 6140210

126 นาง วนิดา พากอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. บานขลอ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา 6140706

127 น.ส. ชนัญญา นามพันธ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6140115

128 นาย ภานุพงศ ไชยชุมพล นติิกรปฏิบัติการ อบต. สําเภาลม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 6140115

129 น.ส. นุตศุภางค เรืองสิริสถาน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 6141004

130 น.ส. นิชา มณโีชติ นักจัดการทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ทม. ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา 4141101

131 น.ส. อนัตตา พลเย่ียม นิติกรปฏิบัติการ ทม. ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา 4141101

132 นาย อนุวรรตน ปตตานี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทม. ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา 4141101

133 วาที่ร.ต. กมลสัณห ศรียารัณย นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. บานหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา 6141210

134 นาย ณัฐกิตต์ิ ศรีวัฒนพันธุ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. บานหลวง เสนา พระนครศรีอยุธยา 6141210

135 นาง ธนิษฐา จันทรสขุ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา 6141411

136 น.ส. นิศาชล พรมมา นติิกรปฏิบัติการ ทต. พรุใน เกาะยาว พังงา 5820204

137 น.ส. ณัฐธิดา สุวรรณรัตน นักวิชาการเงนิและบัญชีปฏิบัติการ ทต. คึกคัก ตะกั่วปา พังงา 5820503

138 น.ส. ภัทราพร เนื้อทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทม. ตะกั่วปา ตะกั่วปา พังงา 4820501

139 น.ส. เบญจพร กมัณฑา นักสังคมสงเคราะหปฏิบัติการ ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา 4820102

140 น.ส. พรพิตรา บุญเท่ียง นิติกรปฏิบัติการ อบต. วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร 6661102

141 น.ส. วนิดา ทองพูล นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ อบต. คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร 6660409

142 น.ส. นฤมล วรรณวิไชยนาวิน นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ อบต. ทุงโพธิ์ ตะพานหิน พิจิตร 6660406

143 นาย ธนาคาร กลิ่นแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทต. ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร 5660802

144 น.ส. โยษิตา อยูตน เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร 4660501

145 น.ส. นัฐยา เมนรักษ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. สายคําโห เมืองพิจิตร พิจิตร 6660120

146 น.ส. วราภรณ เขียวพุมพวง นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. สายคําโห เมืองพิจิตร พิจิตร 6660120

147 น.ส. ศุภรัตน ละออจิต นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ อบต. สายคําโห เมืองพิจิตร พิจิตร 6660120

148 น.ส. ยุพารัตน ศรีบุญ นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ ทต. สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร 5660901

149 น.ส. ศริญญา แปงการิยา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. วังยาง เนินมะปราง พิษณุโลก 6650908

150 นาง ธนันธภา มะโนสลีา เจาพนักงานธุรการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2650101



ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม รุนที่ 35 รหัสหลักสูตร 818035

สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ช่ือ - นามสกลุ

รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561

151 น.ส. พัทธหทัย เกตุทิพย นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2650101

152 น.ส. วิรญา มงคล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. หนองชุมพล เขายอย เพชรบุรี 6760203

153 น.ส. ทียารัชต นิลนัครา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. ทาแรง บานแหลม เพชรบุรี 6760707

154 น.ส. ธัญลักษณ สะตางาม นิติกรปฏิบัติการ ทต. หาดเจาสําราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 5760104

155 จ.ท. ปกรณ แดงมณี นิติกรปฏิบัติการ อบต. ยางน้ํากลัดใต หนองหญาปลอง เพชรบุรี 6760303

156 นาย วิทรูย สามเรอืนทอง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบุรี 6760301

157 นาย สุทธิรักษ ฮาดสม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. น้ําหนาว น้ําหนาว เพชรบูรณ 6670901

158 น.ส. พริมระตา สมจิตต นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. แมเงา ขุนยวม แมฮองสอน 6580203

159 น.ส. พิณธพิพาพร ศรีสุนันทา นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ อบต. แมเงา ขุนยวม แมฮองสอน 6580203

160 นาง อสิมา กวีเขตต เจาพนักงานธุรการ อบต. ลิดล เมืองยะลา ยะลา 6950110

161 น.ส. กาญจนา อุปเวช นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. พนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง 6210805

162 น.ส. ปุณณดา พรมดี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 6210605

163 น.ส. ศิรินันท มิดดี้ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทต. เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 5210112

164 น.ส. ปริยารัตน บัวแกว นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ อบต. วังจันทร วังจันทร ระยอง 6210405

165 น.ส. ชนิดา ประทุมทิพย นิติกรปฏิบัติการ ทต. บานฆอง โพธาราม ราชบุรี 5700707

166 น.ส. พรพรรณ วีรเดชะ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. หัวสําโรง ทาวุง ลพบุรี 6160512

167 น.ส. วรนุช แซลี เจาพนักงานธุรการ อบต. หัวเมือง เมืองปาน ลําปาง 6521305

168 น.ส. ชญาภา ปญญา นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ ทต. ดงดํา ลี้ ลําพูน 5510403

169 น.ส. ศรีสดุา กันทะสัก เจาพนักงานธุรการ อบต. แมลาน ลี้ ลําพูน 6510410

170 น.ส. ปุณยวีร ใจโชติพิสุทธิ์ นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ อบต. ดวนใหญ วังหิน ศรีสะเกษ 6331602

171 น.ส. เบญญาภา แกววงค นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ อบต. กานเหลือง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 6331008

172 นาย วรวรินทร มณีรัตน นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ ทต. ลําไพล เทพา สงขลา 5900502

173 น.ส. ปาณิศรา เทพทอง เจาพนักงานธุรการ อบต. คลองกวาง นาทวี สงขลา 6900404

174 น.ส. จิราพร ชาติกระพันธุ เจาหนาที่ธุรการ อบต. คลองรี สทิงพระ สงขลา 6900202

175 นาง โสภาวัลย รักชูชื่น เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทม. บานพรุ หาดใหญ สงขลา 4901102

176 นาย ณัฐพล ศรีหิน นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ 6110209

177 นาย นายนรุตม จรัลชวนะเพท นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ 5110301

178 นาย ภฑิล ปมเปยม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ 5110301

179 น.ส. นทิตา เบ็ญจศิล บรรณารักษปฏิบัติการ อบต. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ 6110302

180 นาย สรยุทธ สุทธิมา นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ไทรเด่ียว คลองหาด สระแกว 6270204



ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม รุนที่ 35 รหัสหลักสูตร 818035

สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ช่ือ - นามสกลุ

รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561

181 นาย ธนกร สารการ เจาพนักงานพัฒนาชุมชน อบต. ทาแยก เมืองสระแกว สระแกว 6270107

182 นาย ณฐภัทร ลี้อิศรามาศ นิติกรปฏิบัติการ ทต. วังสมบูรณ วังสมบูรณ สระแกว 5270902

183 นาย สุเมธ ชีวาจร นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. ทาเกวียน วัฒนานคร สระแกว 6270504

184 นาย เฉลิมพล ปราณีตพลกรัง นิติกรปฏิบัติการ อบต. ผานศึก อรัญประเทศ สระแกว 6270608

185 นาย กรกิจ บนปนเชื้อ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 4190901

186 นาง จรัสลักษณ เลาวงค นักจัดการทะเบียนและบัตรปฏิบัติการ ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 4190901

187 นาย ภาณุวัฒน ศักดิ์นรินัดร นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 4190901

188 นาง เมธวดี ชมภูจา เจาพนักงานธุรการ ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี 4190901

189 น.ส. พิมประไพ เลาป เจาพนักงานธุรการ อบต. หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สโุขทัย 6640310

190 นาย ณัฐวุฒิ มวงเย็น นิติกรปฏิบัติการ อบต. ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 6640111

191 น.ส. วณัญญา วงคเทพ เจาพนักงานธุรการ อบต. ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 6640111

192 นาย ศุภชัย ธิบัวพันธ เจาพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัตงิาน อบต. ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย 6640111

193 น.ส. จุฑารัตน วุฒิปรีชา นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. เมืองเกา เมืองสโุขทัย สุโขทัย 6640108

194 นาง สุกัญญา วงษศรีเพ็ง นิติกรปฏิบัติการ อบต. วังคัน ดานชาง สุพรรณบุรี 6720302

195 นาย สิทธิชัย สุขหัม นักพัฒนาชุมชน ทต. วังยาง ศรีประจันต สพุรรณบุรี 5720502

196 น.ส. ชนัดดา สืบสุข นิติกรปฏิบัติการ อบต. ศรีสาํราญ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี 6720708

197 น.ส. เจนนิตา คงสนอง ครู อบต. คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี 6840209

198 นาย ณัฐพล ศรีแกว นิติกรปฏิบัติการ ทต. บานนา บานนาเดมิ สุราษฎรธานี 5841301

199 นาย รัตนพงศ นวลปลื้ม นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ทต. บานนา บานนาเดมิ สุราษฎรธานี 5841301

200 น.ส. ณัฐภัสสรา สุขสม นิติกรปฏิบัติการ อบต. คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรธานี 6841506

201 นาย วุฒิไกร วรศรี นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ อบต. คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎรธานี 6841506

202 นาย องอาจ สุขอุม นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. บานจารย สังขะ สุรินทร 6321009

203 น.ส. รัสนิกา สุเมผา นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ ทต. หนองแก ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 5390405

204 น.ส. ฐิตริตัน โพธิ์ศรี นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ อบต. ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู 6390506

205 น.ส. ชบาไพร ศรีโยธา นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ อบต. ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 6410210

206 น.ส. พรชนก ทีหลวง นิติกรปฏิบัติการ ทต. นางัว น้ําโสม อุดรธานี 5411801

207 น.ส. คุณญัญา อุนพระบุ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. หนองแวง น้ําโสม อุดรธานี 6411809

208 นาย ภาณุพงศ จําเริญทรัพย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. หนองหัวคู บานผือ อุดรธานี 6411705

209 นาง ยาดาห แกวไสงาม นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ อบต. หนองหัวคู บานผือ อุดรธานี 6411705

210 นาย วรนาถ หงษภู นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. อุมจาน ประจักษศิลปาคม อุดรธานี 6412503



ลําดับ ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหม รุนที่ 35 รหัสหลักสูตร 818035

สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ช่ือ - นามสกลุ

รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ระหวางวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2561

211 น.ส. พัชรา สดงศรี นิติกรปฏิบัติการ อบต. บานแดง พิบูลยรักษ อุดรธานี 6412301

212 น.ส. วิชญา พันธบุญมี เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทต. หัวนาคํา ศรีธาตุ อุดรธานี 5410902

213 น.ส. สุนิสา ทะใจ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทต. จริม ทาปลา อุตรดิตถ 5530303

214 น.ส. พจนา ตะปง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทต. รวมจิต ทาปลา อุตรดติถ 5530302

215 น.ส. สุทธิรินทร สมศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ อบต. นาขุม บานโคก อุตรดติถ 6530602

216 จ.อ. สุเมธ ทูรมาลย เจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต. บานไร บานไร อุทัยธานี 5610601

217 นาย รุงอรุณ ใจดี นักวิชาการศกึษาปฏิบัติการ อบต. เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 6610106



 

                                     
 
  
 

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 
-------------------------  

1. หลักการและเหตุผล  
 1.1 กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย                  
พ.ศ. 2551 กําหนดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีอํานาจหนาที่พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และกําหนดใหสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น มีหนาที่
ดําเนินการเก่ียวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนขาราชการ   
และลูกจางของกรม ยกเวนการพัฒนาขาราชการระดับสูงและหลักสตูรท่ัวไป รวมถึงการปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบตัิงานของหนวยงานอ่ืนที่เก่ียวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

 1.2 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น พิจารณาเห็นวา 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นสวนทองถ่ิน จะเปนทรัพยากรภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐไปสูเปาหมายและทําหนาที่สนองตอบความตองการของประชาชนตอไปไดในอนาคต ดังนั้น 
จะตองปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการทองถ่ินที่ดี ความรูในระเบียบแบบแผนของทางราชการ ความรู
พื้นฐานในการปฏิบัติราชการตามอํานาจหนาที่ หลักการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม สมรรถนะหลักและ
ทักษะที่จําเปน ตามตําแหนงและสายงาน รวมถึงเร่ืองวินัยของขาราชการ ใหกับขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ินบรรจุใหม ในการนี้ จึงไดมีการจัดทําหลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมข้ึน 
เพื่อใชเปนเคร่ืองมือในการพัฒนาหลอหลอมใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม มีคานิยม                   
องคความรู ทักษะ และสมรรถนะที่พงึประสงคในภาพรวม 

2. วัตถปุระสงค 
   2.1 เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมีความรู ความเขาใจแบบแผน                         
ในการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไปสูการปฏิบัติงานและรวมมือในการ
ดําเนินงานระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 

 2.2 เพื่อปลูกฝงปรชัญาการเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดีใหขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น เกิดจติสํานึกราชการในการมีวินัย การทํางานเปนทีม ความสามัคคี การทํางานเพื่อประชาชนและ               
การใหบริการประชาชน 

 2.3 เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมีความรู ความเขาใจในคุณธรรม
และจริยธรรม จรรยาขาราชการที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 2.4 เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินบรรจุใหมมีความรูและเขาใจในระบบงาน และ 
ระเบียบกฎหมาย กระบวนงานที่เก่ียวของกับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัตงิานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ   

 2.5 เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมคีวามรู ความเขาใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 

/3. หลักสูตร... 
 



      -2- 

3. หลักสูตรและระยะเวลาฝกอบรม 5 วัน จํานวน 4 หมวด จํานวน 13 วิชา 39 ชั่วโมง  

หมวด ช่ือวิชา 
จํานวน 
(ชม.) 

หมวดวิชา
พื้นฐาน 
5 วิชา 15 ชม. 

1. วิชา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น   
2. วิชา กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติกับทิศทางการพัฒนาทองถิ่น 
3. วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและ                 
สวนทองถิ่น ตามระเบียบการบริหารราชการแผนดิน 
4. วิชา พระราชบัญญัติอํานวยความสะดวก 
5. วิชา พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ 

3 
 

3 
 

3 
 

3 
3 

หมวดวิชา 
ศาสตรพระราชา               
1 วิชา 3 ชม. 

วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติตนของขาราชการ
ตามรอยพระยุคลบาท 
 

3 

หมวดวิชาเฉพาะ 
5 วิชา 15 ชม. 

1. วิชา ระเบียบ กฎหมายการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
2. วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธิ และสวัสดิการขาราชการสวนทองถ่ิน 
3. วิชา จรรยาบรรณและวินัยขาราชการสวนทองถ่ิน 
4. วิชา ระเบียบงานสารบรรณ หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ  
5. วิชา ระเบียบการแตงกายขาราชการ และงานพิธีการตางๆ ที่ควรรู 

3 
3 
 

3 
3 
 

หมวดวิชาเสริม 
2 วิชา 3 ชม. 

1. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ  
2. วิชา ทกัษะการพูดในท่ีชุมชนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

3 
3 

4. กลุมเปาหมาย  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม  

5. สถานที่ดําเนินการ สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

6. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
                6.1 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น มีความรู ความเขาใจแบบแผนในการทํางานของ                 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมสงเสริม                    
การปกครองทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไปสูการปฏิบัติงานและรวมมือในการดําเนินงานระหวาง
สวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน 
 6.2 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน มีจิตสํานึกราชการในการมีวินัย การทํางานเปนทีม               
ความสามัคคี การทํางานเพื่อประชาชน และการใหบริการประชาชน 

 6.3 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจในคุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยาขาราชการที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 6.4 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีความรูและเขาใจในระบบงาน และระเบียบ
กฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ   

 6.5 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 
 



 

หลักสูตร “ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม” รุนที่ 35  
 

เวลา 

วัน 

08.00 – 

09.00 น. 
09.00 – 12.00 น. 

12.00 – 

13.00 น. 
13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันอาทติยที่ 18 

พฤศจิกายน 2561 
  รายงานตัว/ลงทะเบียน 

14.00 – 17.00 น 

ปฐมนิเทศ 

17.00 น. 

วันจันทรท่ี 19 

พฤศจิกายน 2561 
ลงทะเบียน 

พิธีเปดการศึกษาอบรม 

วิชา ความเช่ือมโยงระบบราชการสวนกลาง สวน

ภูมิภาคและสวนทองถ่ิน ตามระเบียบการบรหิาร

ราชการแผนดิน 

นายสุทธิพงษ จุลเจริญ (อสถ.) และทีมงาน 

พกั
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 

ผศ.ดร.ชตุกิาญจน ศรีวบูิลย  

และทีมงาน 

วิชา ทักษะการพูดในท่ีชุมชนและการสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ 

อาจารยสิริเสาวภา ฤกษนันทน 

วันอังคารท่ี 20 

พฤศจิกายน 2561 

วิชา ระเบียบ กฎหมายการบรหิารราชการสวนทองถิ่น 

ผอ.สุรเกียรต ิฐิตะฐาน และทีมงาน 

วิชา พระราชบัญญัตอิํานวยความสะดวก พรบ.

ขอมลูขาวสาร 

ผอ.สุรเกียรติ ฐติะฐาน และทีมงาน 

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ  

หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ 

ศ.พล.ต.ท.หญิง ดร.นัยนา เกดิวชัิย 

วันพธุท่ี 21

พฤศจิกายน 2561 

วิชา ระเบียบการแตงกายขาราชการ  

และงานพิธีการตางๆที่ควรรู 

ผอ.เมธา รุงฤทัยวฒัน 

วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธ ิและสวัสดิการ

ขาราชการสวนทองถิ่น 

ผอ.เมธา รุงฤทัยวฒัน 

วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสด ุ

ผอ.วภิา ธูสรานนท (ผอ.สน.คท.) 

วันพฤหสับดทีี่ 22 

พฤศจิกายน 2561 

วชิา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ผอ.มนสั สุวรรณรินทร 

วิชา จรรยาบรรณและวินัยขาราชการ 

สวนทองถิ่น 

นายขจร ศรีชวโนทัย (รอง อสถ.) 

วชิา กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต ิ

กับทิศทางการพัฒนาทองถิ่น 

อาจารยคณติา ราษฎรนุย 

วันศกุรที่ 23 

พฤศจิกายน 2561 

วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการปฏิบัติตนของ

ขาราชการตามรอยพระยุคลบาท 

ดร.ภริดา ภูศริ ิ

พิธีปดการศึกษาอบรม/มอบใบประกาศ 

 



 

พื้นที่วางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร : รุนที ่

ชื่อ - สกุลผูเขารับการฝกอบรม : 

ตําแหนงผูเขารับการฝกอบรม : 

ชื่อหนวยงาน : 

อําเภอ  : จังหวัด : 

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร สวนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร : 

รหัสหลักสูตร - รหัสรุน : (Ref. No.1) : 

รหัสหนวยงาน : (Ref. No.2) : 

ชื่อ - สกุลผูเขารับการฝกอบรม : 

สาขา 

วันที ่

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุน 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข) : 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวหนังสือ) : 

ลงชื่อ ผูนําฝาก 

โทรศพัท ผูนําฝาก 

ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

35 
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12,900.00 บาท 

หนึ่งหมื่นสองพันเการอยบาทถวน 
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............................. 

........................................................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................................. 

...................................................................................................................................... 

.............................................................................................................................. 

......................................................... 

................................................. 

Ref. No.3 : .............................................................................................................................................................................. 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม : 12,900.00 บาท......................................................................................................................................................... (หนึ่งหมื่นสองพันเการอยบาทถวน) 

 

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 

- กรุณาโอนเงินคาอบรมกอนเปดอบรม 15 วัน 



 
การเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม  

(กรุณาศกึษา และเตรยีมความพรอมกอนเขารับการฝกอบรม) 

๑. การรายงานตัว  
- ใหผูเขารับการฝกอบรม รายงานตัว พรอมหนังสือสงตัวจากตนสังกัด และ สําเนาการชําระ

คาใชจายในการฝกอบรม ณ สถานที่จัดโครงการฝกอบรม ในเวลา 14.00 น. เปนตนไป  
- โครงการฯ จัดที่พักใหสําหรับผูเขารับการฝกอบรมเทานั้น  

๒. ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม  
    - วันจันทร และ วันศุกร แตงกายดวยเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาวเทานั้น  
    - ระหวางการฝกอบรม (วันอังคาร - พฤหัส)  

       สุภาพบุรุษ แตงกายดวย เสื้อเชิ้ตสีขาวคอปก แขนส้ัน หรือ แขนยาว เทานั้น 
                      กางเกงขายาวสีดําเทานั้น (ไมอนุญาตใหใสผายีนส)  
                      รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น (ไมอนุญาตใหใสรองเทาผาใบ) 

       สุภาพสตรี แตงกายดวย เสื้อเชิ้ตสีขาวคอปก แขนส้ัน หรือ แขนยาว เทานั้น 
                     กระโปรงสดีําเทานั้น (ไมอนุญาตใหใสกางเกง สําหรับสตรีตั้งครรภ ใหใสชุดคลุมทองได) 
                     รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น (ไมอนุญาตใหใสรองเทาผาใบ หรือ รองเทาอื่นๆ) 
    - วันรายงานตัวเขาที่พัก แตงกายดวยเส้ือเชิ้ตสีขาว/สุภาพบุรุษกางเกงสีดํา/สุภาพสตรีกระโปรงสีดํา  

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

๔. ทางโครงการฯ จัดเตรียม 
       - กระเปาเอกสาร ๑ ใบ 
       - ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  
       - เอกสารประกอบการอบรม 
 

 

 การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  


