




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว ศุภลักษณ เคว็จดํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โคกหาร เขาพนม กระบี่

2 นางสาว กุลวดี แกวกิริยา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนาเขา เขาพนม กระบี่

3 นางสาว วริศรา แกวเพ็ง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนาเขา เขาพนม กระบี่

4 นางสาว เขมิสรา ธรรมรักษา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

5 นาย กฤษณะ สรอยคํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี

6 นางสาว ศุภากร อูสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี

7 นางสาว กันวิภา กระตายทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี

8 นางสาว วิภาวี ทับแกว นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี

9 นางสาว จิรภา ในจิตร นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี

10 นางสาว รัศมี สันวิลาศ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. นาบอน คํามวง กาฬสินธุ

11 นาง ปรีชญา พิมพสัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา

12 นาย วรกฤต ลือนาม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา

13 นางสาว เนตรนภา คุณขยัน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา

14 นางสาว อรวรรณ อําพะวัน นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. หอมศีล บางปะกง ฉะเชิงเทรา

15 นางสาว มณฑกาญจน ลุนสําโรง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. เทพราช บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

16 นางสาว ณัฐฐิภรณ สุดประโคน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. เทพราช บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

17 นางสาว อุมาพร นอยฉวี เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. เทพราช บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

18 นางสาว จริยา โคตรสมบัติ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หนองบัว บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

19 นางสาว อรพรรณ พรหมฉวี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

20 นาย พชรธิป พชรชัยกรกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางคา ราชสาสน ฉะเชิงเทรา

21 นาย อโณทัย จันทรหอม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

22 นางสาว อภิญญา อิ่มอวน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบุรี

23 นาย วัสสานะ อัคครินทร นิติกร  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

24 นางสาว อังคณา โทศรี ครูผูชวย  - พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

25 นางสาว อรนิตย ศรีโสภาพ ครูผูชวย  - พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

26 นาย ปรานตดนัย ศรีลา ครูผูชวย  - พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

27 นาย ชินวัฒน เกื้อทอง ครูผูชวย  - พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

28 นาย ศรัณยภัทร จักรไชย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองบอนแดง บานบึง ชลบุรี

29 นาย ธนวุฒิ โยธายุทธ นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

30 นางสาว อารยา คงแปน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

31 นางสาว นิชกานต สิงหราช เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. หางน้ําสาคร มโนรมย ชัยนาท

32 นาย กฤษณะ ยอดสําเภา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. สรรพยา สรรพยา ชัยนาท

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 118

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นางสาว พรณัชชา ปนทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. สามงามพัฒนา หันคา ชัยนาท

34 นาง ณภัทร บัณฑิโต นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. สามงามพัฒนา หันคา ชัยนาท

35 นาง เสาวลักษณ บุญอุม เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทต. สามงามพัฒนา หันคา ชัยนาท

36 นางสาว ศุภานัน เพชรกอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองขา เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

37 นางสาว ณฐมน ชํานาญกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หัวทะเล บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ

38 นางสาว อนงรัตน กําริสุ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. หัวทะเล บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ

39 นาย สุณัฐพิพล เคนเหลื่อม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หัวทะเล บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ

40 นาย ธนพงษ โชติไธสง นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. หัวทะเล บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ

41 นาย พิชิต จํานงคโภค เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ

42 นางสาว กัญญาภัค ผกากรอง เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. เนินสันติ ทาแซะ ชุมพร

43 นางสาว จิตรลัดดา สุวรรณศรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดอยงาม พาน เชียงราย

44 นางสาว กุลพรภัสร วีรพลิน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย

45 นางสาว อภิญญา วงศกองแกว เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ศรีค้ํา แมจัน เชียงราย

46 นาย สันติ เพียงพรทิพย นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ ทต. ทาเดื่อ-มืดกา ดอยเตา เชียงใหม

47 นาย พนมกร คําวาส นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. ทาเดื่อ-มืดกา ดอยเตา เชียงใหม

48 นางสาว เจนจิรา จันทมาตย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ตลาดขวัญ ดอยสะเก็ด เชียงใหม

49 นางสาว วนิจชญา นาคศรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ปางหินฝน แมแจม เชียงใหม

50 นาย ศุภกร อุปนันท เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานกาด แมวาง เชียงใหม

51 นาย วัชรพงศ ถิ่นเดิม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานกาด แมวาง เชียงใหม

52 นาย ศตวรรษ เรียบรอยกิจ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. บานตาล ฮอด เชียงใหม

53 นางสาว อัยลดา พลพัง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

54 นางสาว นริศรา หมื่นหัสถ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. นาชุมเห็ด ยานตาขาว ตรัง

55 นางสาว ศศิชา เพ็งเกลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง

56 นางสาว กาญจนา ชิตชลธาร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วังคีรี หวยยอด ตรัง

57 นาย นคร เอิบอาบ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ยกกระบัตร สามเงา ตาก

58 นางสาว ชนัญชิดา กาญจนสมบัติ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บานพราว บานนา นครนายก

59 นาย กฤษฎิ์เดชา ปญญาวงค นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก

60 นาย ภานุวัฒน เกษแกวเกี้ยง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ศรีนาวา เมืองนครนายก นครนายก

61 นางสาว กนกอร บํารุงพฤกษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หวยดวน ดอนตูม นครปฐม

62 นางสาว วราทิพย สุวรรณโณ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หวยดวน ดอนตูม นครปฐม

63 นางสาว พิชชาภา กัลปตานนท นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. หวยพลู นครชัยศรี นครปฐม

64 วาที่รอยตรีหญิง พัชรินทร อุดม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
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65 นาย ศิริพงษ เชื้อดวงผุย นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. บานแกง นาแก นครพนม

66 นางสาว กัลยารัตน แกวบู เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บานแกง นาแก นครพนม

67 นาย ปณิธาน ขันติยะชัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นาเข บานแพง นครพนม

68 นางสาว อุษาวดี จันทรังษี เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. หนองแวง บานแพง นครพนม

69 นางสาว ปวริศา ไชยศล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองแวง บานแพง นครพนม

70 นางสาว รัชนีย สีบาง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เมืองคง คง นครราชสีมา

71 นาย กษิต พลวัน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

72 นาย นันทวัฒน ขยันหา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ทาชาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

73 นาย ภูชิต เลิศเกียรติรัชตะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

74 นางสาว อทิตาภรณ หนูขาว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สามตําบล จุฬาภรณ นครศรีธรรมราช

75 นาย ขจรยศ ราชโยธา เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน ทม. ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค

76 นางสาว ชลดา เวชกามา ครูผูชวย  - ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

77 นาง อรสา ขําเสียงหวาน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บานบางมวง บางใหญ นนทบุรี

78 นางสาว นันทนภัส บุญนิ่ม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานใหม บางใหญ นนทบุรี

79 นางสาว สุรียลักษณ บุตรดีวงษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

80 นางสาว เปรมกมล สิงหโต นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางไผ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

81 นาย สันต กอนทอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี

82 นาง ซอลีฮะ ลาเตะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส

83 นาย ฮาบีบุลลอฮ หลงจิ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. จวบ เจาะไอรอง นราธิวาส

84 นางสาว วิรวรรณ ทองคํา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส

85 นางสาว รุสนานี อามะ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส

86 นางสาว ฮะนีฟะฮ มะดีเยาะ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส

87 นางสาว อามีนา นาลี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส

88 นางสาว มุรณี ดือราแม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส

89 นางสาว อานีสะ สะมะโละ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส

90 นาย อามีรูล หะยีมะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส

91 นางสาว นุรฮาฟซา บือราเฮง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส

92 นาย อูบัยดิลละห เจะดายอ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โละจูด แวง นราธิวาส

93 นางสาว ไซมียะ ดอเลาะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส

94 นางสาว มารียาตา มะซู เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส

95 นาย รัฐนันท พรหมฉิม นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. บานฟา บานหลวง นาน

96 นางสาว ชนาพร กอเกิด เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. แมขะนิง เวียงสา นาน
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97 นางสาว อัญชลี สุยาอินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ยาบหัวนา เวียงสา นาน

98 นางสาว กรรณิการ โนยศ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ยาบหัวนา เวียงสา นาน

99 นางสาว ขวัญฤทัย ทองใบ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี

100 นางสาว ปวีณา นิ่มนอย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

101 นางสาว ธัญญรัตน พัฒนสุรังค นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

102 นางสาว ยุวเรศ พรมเนตร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

103 นางสาว ชุติมา ยาแกว นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

104 นางสาว ขนิษฐา พาสนุก นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี

105 นางสาว ไปรยา สุมงาม นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี

106 นางสาว โสพิตา สิงหน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี

107 นางสาว พัชรจุฑา ตรีโชติ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี

108 นาย ภาณุพันธ อรุณแสง นายสัตวแพทย  ปฏิบัติการ ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

109 นาง ศศิธร บุตรน้ําเพชร นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี

110 นาย ภูมิ ภักดีรอด นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทม. สนั่นรักษ ธัญบุรี ปทุมธานี

111 นางสาว จรรยา สีบุรินทร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. บานใหม เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

112 นางสาว ไอลดา หิรัญศิริ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

113 นาย เอกวิทย เลิศเกียรติรัชตะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

114 นางสาว เยาวเรศ เจียมตน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

115 นางสาว สิรภัทร งามออน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

116 นางสาว ชลธิชา วิรุณพันธ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี

117 นาย มนตชัย กิตติธเนศวร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี

118 นางสาว นงนุช ทังสฤดี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี

119 นาย วิรุฬห แกวมงคล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี

120 นางสาว วิริยาภรณ เกษกุล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บุฝาย ประจันตคาม ปราจีนบุรี

121 นาย กิตติชัย ใจศิริ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บุฝาย ประจันตคาม ปราจีนบุรี

122 นาย กิตติกร ศรีภูธร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบุรี

123 นาย พลวัฒน วรรณาหาร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบุรี

124 นาย ณภัส ศรีชมพล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

125 นาย พชรพงศ คุมจาบ นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

126 นางสาว สานียะห หายีสามะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ประจัน ยะรัง ปตตานี

127 นางสาว ศศิมาภรณ โมกขาว นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทต. ทาเรือ ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

128 นางสาว จุฑาภรณ สุขสมวัฒน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. โพธิ์เอน ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา
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129 นาย ปรัชญศร ขุนทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

130 นางสาว จิราวดี ไวยนิตย เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทต. ปราสาททอง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

131 นางสาว กุลนิภา จันทิมา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

132 นางสาว กลวยไม พันธุไม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองสระบัว พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

133 นางสาว เสาวลักษณ อบรมชอบ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สนับทึบ วังนอย พระนครศรีอยุธยา

134 นางสาว ธาราทิพย ทวยจันทร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. สนับทึบ วังนอย พระนครศรีอยุธยา

135 นาย ชัยยันต ทับทิม นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. สนับทึบ วังนอย พระนครศรีอยุธยา

136 นาย มงคล ศิริสวัสดิ์ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานแพน เสนา พระนครศรีอยุธยา

137 นางสาว กนกลักษณ อึ้งทวี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาปะขอ บางแกว พัทลุง

138 นางสาว ศรันญา นักการรอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาปะขอ บางแกว พัทลุง

139 นางสาว เมษนี ประศรีทอง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. นาปะขอ บางแกว พัทลุง

140 นางสาว กาญจนา จงเทพ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

141 นาย เนติกร กาจภาคิณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

142 นางสาว วรรวิษา เพชรประดับ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

143 นางสาว พิชญา มาละอินทร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

144 นางสาว จินตนา ศรีบัว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บอรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

145 นาย ศรีวัฒน ศรีไสย นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

146 นาย รชต วรจารุพงค นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

147 นาย ทรัพยสกุล เอกมานพ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

148 นาย อนุชิต นวลละออง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

149 นางสาว อาชิรญาณ อรุณรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

150 นางสาว อารียา เสวก เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต

151 นาย ตอพงศ วิริยะเสถียรกุล นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต

152 นางสาว ณัฏฐนันท ศรชัย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

153 นางสาว วิกัญดา บาหลัง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

154 นางสาว นิตยา ชูวิลัย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

155 นางสาว อรวรรณ แกวศิลา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

156 นางสาว ปรางทิพย อินสอิ้ง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

157 นางสาว อารีย บุญฤทธิ์ เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

158 นางสาว วนิดา เจะมะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานแหร ธารโต ยะลา

159 นางสาว สาวิญา เห็นสุเด็น นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บานแหร ธารโต ยะลา

160 นางสาว ฟาดีฮะห เลาะยะผา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา
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161 นางสาว อรวรรณ หมอยาดี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. บานฉาง บานฉาง ระยอง

162 นางสาว จุฑาภรณ มีหนองแขม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. แกงเสือเตน พัฒนานิคม ลพบุรี

163 นางสาว ภาวิตา ชะโณวรรณะ เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน ทต. แกงเสือเตน พัฒนานิคม ลพบุรี

164 นางสาว ชัชฎาภรณ เหงาศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. แกงเสือเตน พัฒนานิคม ลพบุรี

165 นาย สหัสวรรษ พรหมอาภา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. แกงเสือเตน พัฒนานิคม ลพบุรี

166 นางสาว ภัทรนันท โทรเลข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. แกงเสือเตน พัฒนานิคม ลพบุรี

167 นางสาว วรรณวิไล สูงสังเขตร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. เตางอย เตางอย สกลนคร

168 นางสาว วิยดา เวชศาสตร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

169 นาย พงศสิทธิ์ ชุมทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

170 นาง วรางคณา ทองสม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

171 นางสาว เนตรทิชา ไขเพ็ชร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา

172 นางสาว ชฎาพร สังขจันทร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

173 นาย เอกวัฒน ชูฟอง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

174 นาย ปณวัตร อาดํา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

175 นางสาว วราภรณ เพ็ญเพ็ชร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. คลองขุด เมืองสตูล สตูล

176 นางสาว สุพัตรา อินธิแสง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ

177 นางสาว วิสา ภูจําเนียร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ

178 นางสาว อารีรัตน ปกษา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ

179 นางสาว นริสรา ทับทิมแดง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ

180 นางสาว สายใจ  ขนอม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ

181 นาง มะลิวรรณ บุญเวศษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

182 นาย กฤติภัท ภควัตเกศกุล เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

183 นางสาว อารีย เสนาะโสตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางยอ พระประแดง สมุทรปราการ

184 นาง อุสณีย ลีวาอุดดีน เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน อบต. บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

185 นาง พรรณทิภา คําภาจันทร นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบต. บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

186 นางสาว ฟารีดา ประวันนา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

187 นางสาว แคทรียา พุทโธทา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

188 นางสาว กมลชนก พะไลไผ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

189 นาง กัลยา ผดุงผล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

190 นาย สุรเกียรติ บุญยง นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

191 นาย สืบสาน ไชยพิมพ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

192 นางสาว สุดารัตน ประทาศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
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193 นาย ทรัพยอนันต รอยมาลี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

194 นาย พงศกร หอมหวล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร

195 นางสาว ชนิกานต ดิฐพิพัฒนกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

196 นางสาว ปรียานุช สุขเพชร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

197 นาย วีระศักดิ์ นรากล่ํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร

198 นางสาว สุนิสา เบญจวิทยากุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร

199 นางสาว ศิริพร นามาบ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

200 นางสาว จันทรกนก กุลศิริ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. คอกกระบือ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

201 นางสาว พิมพพิสุทธิ์ ดานปรีดานันท เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

202 นาง กมลชนก วัฒนพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

203 นาย เทพพิทักษ เอกชัยพร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ซับมะกรูด คลองหาด สระแกว

204 นาย สิทธิโชค จิตรคล้ํา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ซับมะกรูด คลองหาด สระแกว

205 นาย เจษฎา ผองใสย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ไทรทอง คลองหาด สระแกว

206 นางสาว อรรัมภา ศรีพอ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ไผขวาง บานหมอ สระบุรี

207 นาย นพดล หลิดชิววงค นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. ลานหอย บานดานลานหอย สุโขทัย

208 นาย ไชยันต โครตบานแข นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. กฤษณา บางปลามา สุพรรณบุรี

209 นางสาว ดารินทร อูอรุณ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. สาลี บางปลามา สุพรรณบุรี

210 นางสาว อุไรรัตน ปนพงษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

211 นางสาว อัจฉรา ปนพงษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สวนแตง เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

212 นางสาว วรรณิดา บุญรอด นายสัตวแพทย  ปฏิบัติการ ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

213 นางสาว มัลลิกา มะนะกุล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. วังหวา ศรีประจันต สุพรรณบุรี

214 นางสาว วานิชา ราชลักษณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

215 นางสาว ชมพูนุช มาเมน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

216 นางสาว กนกวรรณ หมอยา นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

217 นาย ปราโมทย ทาเหล็ก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

218 นาย พิษณุ แสงทองดี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

219 นาง นารี  โพธิ์พันธุ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี

220 นางสาว ศิริรัตน ชัยกลิ่น เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บานนา บานนาเดิม สุราษฎรธานี

221 นางสาว พรทิตา ดวงสิน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานนา บานนาเดิม สุราษฎรธานี

222 นางสาว สุดารัตน นุนสง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี

223 นางสาว ฐิติมา สอนสม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี

224 นางสาว วรานุช จิยาเพชร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 118

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 6 - 10 กุมภาพันธ 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

225 นางสาว ปวริศา เพ็ชรรัตน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี

226 นาย สุทธิพล ดําคงเพชร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี

227 นาย วีระวัฒน ทิมชํานาญ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ตะกุกเหนือ วิภาวดี สุราษฎรธานี

228 นางสาว ภาวิดา นิยมทอง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

229 นางสาว นันทิยา นิยะนุช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โพนสา ทาบอ หนองคาย

230 นาย สุรพร เขียวออน เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู

231 นางสาว ศรัญญา พรมกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ฝงแดง นากลาง หนองบัวลําภู

232 นางสาว ธนาภา จิตรสิงห นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นามะเฟอง เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

233 นางสาว อรุณรัตน วิเศษลา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. นามะเฟอง เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

234 นางสาว อนุธิดา คําศรีพล นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. นามะเฟอง เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

235 นางสาว ดอกไม สีใส เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. นามะเฟอง เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

236 นางสาว ณิชมน สุดทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. ปาโมก ปาโมก อางทอง

237 นางสาว วิไลรัตน อัยแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาพู เพ็ญ อุดรธานี

238 นางสาว มณีพร ยตะโคตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. กาบิน กุดขาวปุน อุบลราชธานี

239 นางสาว ชุติมันต ทีฆกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

240 นางสาว จิณัฏฐา ในจิตร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. มวงใหญ โพธิ์ไทร อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ใหโอนเขาบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏอยูในหนังสือ เทานั้น 

 

 
 

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

คาลงทะเบียน จํานวน 14,400 บาท/คน (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่รอยบาทถวน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองทองถิ่น 

        สาขาบางกระบือ เลขที่บัญชี 018 - 258872 – 0 

หมายเหตุ : กรุณาสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียน พรอมรายละเอียด โดยใหระบุ 

ชื่อหลักสูตร , รุน , ชื่อ-นามสกุล , สังกัด , อําเภอ , จังหวัด ของผูเขารับการฝกอบรม 

ลงในสําเนาใบโอนเงิน เพื่อใชในการออกใบเสร็จรังเงิน 

โดยสงเอกสารมาที่ QR Code กลุมอบรม จะมีเจาหนาที่ตอบกลับให 



แบบฟอรมการนําสงเอกสาร 

กรุณาสงมาที่ QR Code กลุมอบรม 

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที ่118  

อบรมระหวางวันที่ 6 – 10 กุมภาพันธ 2566 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................................... 

สังกัด.................................................................อําเภอ...................................................................... 

จังหวัด...............................................................เบอรโทร.................................................................. 

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 118 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 



 

 
 
  
 

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

๑.หลักการและเหตุผล  
 ๑.๑กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 
๒๕๕๑ กําหนดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีอํานาจหนาที่พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และกําหนดใหสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนขาราชการและ
ลูกจางของกรม ยกเวนการพัฒนาขาราชการระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป รวมถึงการปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

 ๑.๒ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นพิจารณาเห็นวา
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะเปนทรัพยากรภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ไปสูเปาหมายและทําหนาที่สนองตอบความตองการของประชาชนตอไปไดในอนาคต ดังนั้น จะตองปลูกฝง
ปรัชญาการเปนขาราชการทองถิ่นที่ดี ความรูในระเบียบแบบแผนของทางราชการ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ หลักการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม สมรรถนะหลักและทักษะที่จําเปน ตาม
ตําแหนงและสายงาน รวมถึงเรื่องวินัยของขาราชการ ใหกับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมใน
การนี้ จึงไดมีการจัดทําหลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาหลอหลอมใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม มีคานิยมองคความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่พึงประสงคในภาพรวม 

๒. วัตถุประสงค 
  ๒.๑เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมีความรู ความเขาใจแบบแผนในการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปสูการปฏิบัติงานและรวมมือในการดําเนินงาน
ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 

 ๒.๒เพื่อปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดีใหขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น เกิดจิตสํานึกราชการในการมีวินัย การทํางานเปนทีม ความสามัคคี การทํางานเพื่อประชาชนและ
การใหบริการประชาชน 

 ๒.๓เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมีความรู ความเขาใจในคุณธรรมและ
จริยธรรม จรรยาขาราชการที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 ๒.๔เพ่ือใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมีความรูและเขาใจในระบบงาน และ 
ระเบียบกฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๕เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 

/๓. หลักสูตร... 
 
 



      -๒- 

๓. หลักสูตรและระยะเวลาฝกอบรม ๕ วัน จํานวน ๔ หมวด จํานวน ๑๑ วิชา ๓๓ชั่วโมง 

หมวด ชื่อวิชา 
จํานวน 
(ชม.) 

หมวดวิชา
พื้นฐาน 
๓วิชา ๙ ชม. 

๑. วิชา กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๑ ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติกับทิศทางการพัฒนาทองถิ่น 
๒.วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบการบริหารราชการแผนดิน 
๓. วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

หมวดวิชา 
ศาสตรพระราชา
๑ วิชา ๓ ชม. 

๑. วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตรสูความสําเร็จที่ยั่งยืน ๓ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
๕ วิชา ๑๕ชม. 

๑.วิชาระเบียบการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
๒.วิชาการบริหารงานบุคคลสิทธิและสวัสดิการขาราชการสวนทองถิ่น 
๓.วิชาจรรยาบรรณและวินัยขาราชการสวนทองถิ่น 
๔.วิชาระเบียบงานสารบรรณ หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ  
๕. วิชา ระเบียบการแตงกายขาราชการ และงานพิธีการตางๆ ที่ควรรู 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

หมวดวิชาเสริม 
๒วิชา ๖ ชม. 

๑. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 
๒. วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

๓ 
๓ 

๔. กลุมเปาหมาย  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม  

๕. สถานที่ดําเนินการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หรือ ตามภูมิภาคตางๆ 

๖. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๖.๑ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น มีความรู ความเขาใจแบบแผนในการทํางานของ                 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมสงเสริม                    
การปกครองทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไปสูการปฏิบัติงานและรวมมือในการดําเนินงานระหวาง
สวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน 
 ๖.๒ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น มีจิตสํานึกราชการในการมีวินัย การทํางานเปนทีม               
ความสามัคคี การทํางานเพื่อประชาชน และการใหบริการประชาชน 

 ๖.๓ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจในคุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยาขาราชการที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 ๖.๔ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีความรูและเขาใจในระบบงาน และระเบียบ
กฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ   

 ๖.๕ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 
 



 
หลักสูตร “ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม” 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

หมายเหตุ:  1.) เวลา 06.00 - 08.00 น. อาหารเชา  
    2.) เวลา ๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารวาง 
    3.) เวลา ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารวาง 
    4.) กําหนดการฝกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

เวลา 
วัน ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

 

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 
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วันที่ ๑ 
 

- 
เริ่มลงทะเบียน ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  

ปฐมนิเทศ/แนะนําหลักสูตร  
และการเตรียมความพรอม 

วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ 
 

วันที่ ๒ 

 

วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น ตามระเบียบการบริหาร

ราชการแผนดิน 
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วิชา ระเบียบการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 

วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

 
วันที่ ๓ 

 

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ  
หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ 

 

วิชา กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๑ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับทิศทาง 

การพัฒนาทองถิ่น 

วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธิ และ
สวัสดิการขาราชการสวนทองถิ่น 

 

วันที่ ๔ 
วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสาร 

ที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
วิชา จรรยาบรรณและวินัยขาราชการ 

สวนทองถิ่น 
 

วิชา ระเบียบการแตงกายขาราชการ  
และงานพิธีการตางๆที่ควรรู 

 

วันที่ ๕ 
วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาสตรสูความสําเร็จที่ยั่งยืน 
 

พิธีปดการศึกษาอบรม/มอบใบประกาศ 
 

 



แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
 

ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 

หญิง เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 

 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) ณ สถานทีฝ่กอบรม วันรายงานตัว 

2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 
3. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
การแตงกาย 
 

วันที่ 1 (วันรายงานตัว)  
วันที่ 3 
วันที่ 4 
 
วันที่ 2 (วันเปดอบรม) 
วันที่ 5 (วันปดอบรม)  
  
หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 

 


