




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว ปนัดดา คําเที่ยง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กลอนโด ดานมะขามเตี้ย กาญจนบุรี

2 นางสาว วิลาวรรณ ศรีทน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. แกงเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 นางสาว จตุรพร เจริญจาด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี

4 นางสาว แสงดาว ศรีภุมมา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

5 นางสาว ณัฏฐนันท ภูหนู เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

6 นางสาว ณัฐนิชา ปญญาคํา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. วังชะพลู ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร

7 นางสาว ณริภา วงศไชยา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร

8 นางสาว สุทธิดา นาสา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. คลองขลุง คลองขลุง กําแพงเพชร

9 นางสาว ปรางคชมภู ปรียานันทจินดา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร

10 นางสาว อนุชิดา มานะสะสม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร

11 นางสาว ศีตลา บัวขาว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร

12 นางสาว ณัฐิยา สาบุง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร

13 นาย สุวัฒน ภูมิ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. คลองลานพัฒนา คลองลาน กําแพงเพชร

14 นางสาว วราภรณ อินแบน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. สนามจันทร บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

15 นาย ราชันย ปูยิ้ม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

16 นาย วัชรพันธ เพชรเรือง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานเซิด พนัสนิคม ชลบุรี

17 นาย เมธี ภูติยา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานเซิด พนัสนิคม ชลบุรี

18 นางสาว จิราภรณ พรมนุน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บานเซิด พนัสนิคม ชลบุรี

19 นาย กิตติพงษ สืบนุช นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี

20 นาย พันศักดิ์ สังขสุวรรณ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี

21 นาย ณัฏฐกนต โอมประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองหงษ พานทอง ชลบุรี

22 นางสาว แพรวา ทองบริสุทธิ์ นายสัตวแพทย  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

23 นางสาว ปณิชา ทองเหลือง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

24 นางสาว สมนภา วุฒิพิมลวิทยา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

25 นางสาว กมลรัตน กาญจนศศิวิมล นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

26 นางสาว เบญจวรรณ จันทะวงศ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

27 นางสาว โยธกา สังขทอง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

28 นางสาว จริยา อินโอภาษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี

29 นางสาว วิลาศินีย สังขทอง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

30 นางสาว ศิริอุมา สุขชวย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

31 นางสาว มัลลิกา อานนท นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

32 นาย โชคชนะ อาจตา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. เขตรอุดมศักด์ิ สัตหีบ ชลบุรี

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 106

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นางสาว นลัทพร โอษฐิเวช นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. เขตรอุดมศักด์ิ สัตหีบ ชลบุรี

34 นางสาว ณัฐธิสา เหลาเขตกิจ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ศิลาดาน มโนรมย ชัยนาท

35 นางสาว กัลยาพร ปราบทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. โพนางดําออก สรรพยา ชัยนาท

36 นางสาว วรมน เสขะพันธ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. ปากน้ําชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

37 นางสาว กรรณิการ เองฉวน นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทต. บานกลาง สันปาตอง เชียงใหม

38 นาย ภาณุพงศ ชูศรี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

39 นางสาว อัจฉรา คงเหลือ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. สุโสะ ปะเหลียน ตรัง

40 นางสาว สุกัญญา สานิง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สุโสะ ปะเหลียน ตรัง

41 นางสาว ลัดดาพร อนุพงศ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. สุโสะ ปะเหลียน ตรัง

42 นางสาว นุสราภรณ เขมะบาล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ตราด เมืองตราด ตราด

43 นางสาว จุฑารัตน นัดดาหลง นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ตราด เมืองตราด ตราด

44 นาย ปฏิภาณ รินนานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บานนา สามเงา ตาก

45 นาย มนัสพงษ สุปนะวงศ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. องครักษ องครักษ นครนายก

46 นางสาว ธราภรณ พลเสน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. องครักษ องครักษ นครนายก

47 นาย ธนกร จุกจันทร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. องครักษ องครักษ นครนายก

48 นาย นครินทร บุญศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. องครักษ องครักษ นครนายก

49 นางสาว พิจิตรา รูปเลขา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วัดแค นครชัยศรี นครปฐม

50 นางสาว กชสร กัลยาเทพ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม

51 นางสาว ธิมาพร ปนประดับ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม

52 นางสาว สุพรรษา ศรีบุญรอด เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. วัดสําโรง นครชัยศรี นครปฐม

53 นางสาว ลักขณา ถิ่นวงษหยอด นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม

54 นาย ทรงวุฒิ ดอกอัญชัน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บัวปากทา บางเลน นครปฐม

55 นาย ทรงพล จํานงคฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บัวปากทา บางเลน นครปฐม

56 นางสาว มณกร   ละอองแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บัวปากทา บางเลน นครปฐม

57 นางสาว ปยธิดา กลอมจิตต นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม

58 นางสาว จารุพิชญา ใจมั่น นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม

59 นางสาว รุงทิวา วอแพง นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ ทต. บางกระทึก สามพราน นครปฐม

60 นาย ตระกูล สุนทรชัย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. ไรขิง สามพราน นครปฐม

61 นาง เมธินี พรหมสาขา ณ สกลนคร เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนเตย นาทม นครพนม

62 นาย กฤตภพ จันทรโสม เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. นาขมิ้น โพนสวรรค นครพนม

63 นาย ภัทรพิชญ เกตุคํา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. หนองหัวฟาน ขามสะแกแสง นครราชสีมา

64 นางสาว รมเกลา สุริยะภา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา
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65 นางสาว เบญจวรรณ พานนนท เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา

66 นาง วิไลวรรณ พิลากุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ดอนยาวใหญ โนนแดง นครราชสีมา

67 นางสาว รจนา เจือจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. จันอัด โนนสูง นครราชสีมา

68 นางสาว นราพร สวนแกว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. จันอัด โนนสูง นครราชสีมา

69 นาง ณิชานันท เกตุคํา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. โคกกระเบื้อง บานเหลื่อม นครราชสีมา

70 นางสาว อาภากร สราญบุรุษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โคกกระเบื้อง บานเหลื่อม นครราชสีมา

71 นางสาว ศรีรจนา วันตา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. บานเหลื่อม บานเหลื่อม นครราชสีมา

72 นาย นพรัตน แสนตรา นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. บานเหลื่อม บานเหลื่อม นครราชสีมา

73 นางสาว ณิชชา ซาซิโย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บานเหลื่อม บานเหลื่อม นครราชสีมา

74 นางสาว ดวงจันทร ทองศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บานเหลื่อม บานเหลื่อม นครราชสีมา

75 นาย จิรัฏฐภัทร ทราฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. พุนกยูง ตากฟา นครสวรรค

76 นาย กีรติ สวางสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. สระทะเล พยุหะคีรี นครสวรรค

77 นางสาว ประภัสรา ภูทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. วังขอย ไพศาลี นครสวรรค

78 นาย เลอศักดิ์ ขีดขิน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แควใหญ เมืองนครสวรรค นครสวรรค

79 นางสาว รัตนาภรณ แกวพิลา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ทุงทอง หนองบัว นครสวรรค

80 นางสาว พรนภัส เมณฑกูล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงทอง หนองบัว นครสวรรค

81 นาย จิรพันธุ ธีระโสภณพิพัฒน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

82 นาย อนุสรณ จันทรแจง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

83 นางสาว สุมิตรา ใบอุดม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

84 นางสาว อชิรญาณ ประดับมุข นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

85 นางสาว มันตา ปนเย็น นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี

86 นาย นที ปนแกว เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน อบต. บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี

87 นาย นฤบดินทร ขันเกตุ นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. บางรักนอย เมืองนนทบุรี นนทบุรี

88 นาย ภาณุวัฒน ดําชวย เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

89 นางสาว ตัสนีม มะรือสะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

90 นาง นอรอาซีคิน เบ็ญอามาน นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

91 นางสาว เสาวลักษณ กาหมาด ครูผูชวย  - ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

92 นาย ฟรมาน ยะโกะ ครูผูชวย  - ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

93 นางสาว เปรมฤดี เจะมูดอ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

94 นาย วีรพงษ สีธิ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นาน เมืองนาน นาน

95 นางสาว อรชา ดีรบรัมย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. หวยหิน หนองหงส บุรีรัมย

96 นางสาว ธารารัตน สังฆะมณี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. หวยหิน หนองหงส บุรีรัมย
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97 นางสาว ขวัญแกว อินจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

98 นางสาว ประภาศิริ ปนกุมภีร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

99 นาย ปรีดา ศุภกาญจนนาท นักสังคมสงเคราะห  ปฏิบัติการ ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

100 นางสาว ปรียานุช ปานนิล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

101 นาย ธนิสร ชะโนภาส นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

102 นางสาว จุไรรัตน สนธิเจริญ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

103 นางสาว เบญญาดา บุตรโพธิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานงิ้ว สามโคก ปทุมธานี

104 นาย จิรโชติ จัดนอก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานงิ้ว สามโคก ปทุมธานี

105 นางสาว กิตติกานต พรหมเพ็ญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานงิ้ว สามโคก ปทุมธานี

106 นางสาว เพชรดา จันทรแจมใส นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. อางทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

107 นางสาว วิจิตรา แสนทวี เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. อางทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

108 นางสาว กนกพร ทองสรอย เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. อางทอง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

109 นาง ศรัญญา คงศรี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ปากแพรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ

110 นางสาว ธนันพร เชิดสวัสดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

111 นางสาว นัยนา ชองบัว นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. นนทรี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

112 นาย สักรี มามะ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. พอมิ่ง ปะนาเระ ปตตานี

113 นางสาว นราวดี อารีเลิศ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

114 นาย มะซากี อาบูถัดสา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

115 นางสาว ตูแวอัสมัด ตูแวบีรู เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

116 นางสาว นูรฮายาตี สาเมาะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

117 นาย ธนัท เอกธนดิตถ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานชุง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

118 นาย พงศกร ประภาชื่นชม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บานชุง นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

119 นางสาว กนกวรรณ คุมอํ่า นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ลาดน้ําเค็ม ผักไห พระนครศรีอยุธยา

120 นางสาว สริยา โมรา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา

121 นางสาว อนุศรา รอดทรัพย เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบต. อุทัย อุทัย พระนครศรีอยุธยา

122 นางสาว ธิปตยา พรหมสถิตย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โคกกลอย ตะก่ัวทุง พังงา

123 นางสาว นธิดา แกวสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โคกกลอย ตะก่ัวทุง พังงา

124 นางสาว สุลาวัลย เซงลอยเลื่อน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โคกกลอย ตะก่ัวทุง พังงา

125 นางสาว ณัฐธิรา ดําผอม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หลอยูง ตะก่ัวทุง พังงา

126 วาที่รอยตรี วชิร เกษมศรี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หลอยูง ตะก่ัวทุง พังงา

127 นางสาว ปองลักษณ รุงสวัสดิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หลอยูง ตะก่ัวทุง พังงา

128 นางสาว มลิวัลย เพชรตีบ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. มะรุย ทับปุด พังงา
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129 นางสาว จุฑามาศ เพ็ชรจํารัส นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. มะรุย ทับปุด พังงา

130 นางสาว จุฑามาศ เพ็ชรแท นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. มะรุย ทับปุด พังงา

131 นางสาว พิลาสลักษณ เกียงสุภา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา

132 นาย ภูสิเดช คําคันธฤทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา

133 นาง เสาวลักษณ พงศาปาน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง

134 นางสาว อารีรัตน สรอยละเอียด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง

135 นาย นายนววิช พรหมยานนท เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง

136 นาง มัญชฤณ วัฒนพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร

137 นาง พิชามญชุ ทองสุข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร

138 นางสาว สุดารัตน ขุนโต นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บานนา วชิรบารมี พิจิตร

139 นาย ชนินทร สนศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาตาล บางกระทุม พิษณุโลก

140 นางสาว กฤติมา ปนตาแสน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก

141 นางสาว พัชยา อินทรโชติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานทาน บานลาด เพชรบุรี

142 นาย อิสระ องอาจ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี

143 นาย ปรัชญา เครือวัลย นักผังเมือง  ปฏิบัติการ ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

144 นาย อัตถสิทธิ์ จําปาวิจิตร วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

145 นางสาว สุวรรณา พรมมา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

146 นางสาว กิ่งแกว วงษลา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

147 นาย เสกสรร คําวังชัย วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

148 นางสาว พจีนันต ราบบําเพิง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

149 นาง มีบุญ สมนอย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

150 นางสาว อริสา เศรษฐนาวา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

151 นางสาว ธันยพัฒน จันตา นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

152 นางสาว อัมพวา คําตั๋น นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. แมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

153 นางสาว นาราภัทร กามี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานบึง บานคา ราชบุรี

154 นางสาว อังศุมาริน กลาดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี

155 นาย เกียรติศักดิ์ บุตรกัณหา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เขาสมอคอน ทาวุง ลพบุรี

156 นางสาว นริศรา ตาสุวรรณ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทน. ลําปาง เมืองลําปาง ลําปาง

157 วาที่รอยตรี สรวงสุดา ชาไมล นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. เวียงกานต บานโฮง ลําพูน

158 นางสาว สุนิสา สายสืบ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. หนองปลาสะวาย บานโฮง ลําพูน

159 นาง ธัญญลักษณ ใจหงิม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. มวงนอย ปาซาง ลําพูน

160 นาง ภุมรินทร มาตระกูล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน
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161 นางสาว จิราพร จารินทร นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ ทต. ลี้ ลี้ ลําพูน

162 นาง อรอนงค อินทรชุมนุม นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ปากแตระ ระโนด สงขลา

163 นาง กิตติญาภรณ จันทวงศ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. พังยาง ระโนด สงขลา

164 นาย อังคาร แกวละเอียด นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา

165 นาง วัชนี หนูโหยบ เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทม. สะเดา สะเดา สงขลา

166 นางสาว ชุลิตา แสนปญญา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. นาเกลือ พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

167 นางสาว สุกัญญา ประทุม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. นาเกลือ พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

168 นางสาว ซูนีตา หวัง นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

169 นาย ชาญประชา อดิเรกรัฐ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

170 นาย ธีรพงษ รัตนเจริญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บางกระบือ บางคนที สมุทรสงคราม

171 นางสาว รุจิรา บุญยังมี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

172 นางสาว กนกพร โตะทอง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทต. บางปลา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

173 นาย อิศรา พูลสวัสดิ์ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. พันทายนรสิงห เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

174 นางสาว ปวีณา ทีเมฆ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

175 นางสาว ณัฐชา คลายจินดา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

176 นางสาว ศรัญญา ไทยวัฒนธรรม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

177 นางสาว อนงทิพย มานะสิน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

178 นางสาว สุชาดา คลายโศก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว

179 นางสาว สุภาวดี จันละออ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว

180 นาย รัชชานนท แกวใส นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ปากขาวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี

181 นางสาว มัฐฐิตา บุญหลา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

182 นางสาว ปวีณา ธรรมศิริ นักสังคมสงเคราะห  ปฏิบัติการ ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

183 นางสาว จิตราภรณ คําทะเนตร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี

184 นาย ศรายุธ ศัพสุข นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี

185 นาง นิภาพร บุญพิษ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานลํา วิหารแดง สระบุรี

186 นางสาว ยุพิน คงบุญมี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. ตนตาล-พระยาทด เสาไห สระบุรี

187 นางสาว กรณวิภา ทองปาน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เริงราง เสาไห สระบุรี

188 นางสาว นิภาพร ทองสลับ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เริงราง เสาไห สระบุรี

189 นาย นรุตม นาชัยลาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เริงราง เสาไห สระบุรี

190 นางสาว อัจจิมา ศรีสวาง นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. โคกแย หนองแค สระบุรี

191 นาย ฉัตรมงคล อาวรกูล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. โคกแย หนองแค สระบุรี

192 นางสาว วิลวัลย พรหมมินทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. โคกแย หนองแค สระบุรี
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193 นางสาว สุกาญดา นิลภูศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. โคกแย หนองแค สระบุรี

194 นางสาว นภาภรณ สุทธิ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองแค หนองแค สระบุรี

195 นาย มงคลชัย บุญทับ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองแค หนองแค สระบุรี

196 นางสาว ราตรี ทายนต นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บานจา บางระจัน สิงหบุรี

197 นาย ฐาณิศร ศรีเตชะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บานจา บางระจัน สิงหบุรี

198 นาย นพพร ทาทองมา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานจา บางระจัน สิงหบุรี

199 นางสาว มัทรี มีสมานพงษ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. บานหมอ พรหมบุรี สิงหบุรี

200 นางสาว วรัญญา ผลสันต นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. โพกรวม เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

201 นางสาว กมลลักษณ สียอดแส เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. โพกรวม เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

202 นางสาว ณัฐชุนันท สิริพรวุฒิ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

203 นางสาว กุลวิไร อินปาน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. งิ้วราย อินทรบุรี สิงหบุรี

204 นางสาว ณัฐวีนนท อินทรทิม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ปาแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย

205 นาย ชัยธวัช ภูรอด นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย

206 นาย กาลัญู อิ่มเทศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย

207 นางสาว ณฐิยา กลิ่นโกศล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย

208 นางสาว วารุณี ตาลหวาน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองสาหราย ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

209 นาย วสันต จันทศิลป นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. วัดดาว บางปลามา สุพรรณบุรี

210 นางสาว อักษร โพธิ์ทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

211 นาย สุภากร หงษโต เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

212 นาย นิมิตร ศรีเพียงจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

213 นางสาว ณัชชา ภรณพิริยะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

214 นาย อลงกรณ แผวชมภู นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เนินพระปรางค สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

215 นางสาว ณัฏฐวดี สารีวงษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองบอ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

216 นางสาว อมรรัตน เจริญจาด นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. จรเขสามพัน อูทอง สุพรรณบุรี

217 นางสาว สุพัตรา เพ็ชรจํารัส นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. เพชรพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

218 นางสาว เกศรินทร อินทรขุนจิต นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ตะกรบ ไชยา สุราษฎรธานี

219 นาง ณัฐภร รักชาติ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ตะกรบ ไชยา สุราษฎรธานี

220 นางสาว ณัฐธันยาพร เสนาคง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ปากหมาก ไชยา สุราษฎรธานี

221 นาย พงศชนก พุฒิเนาวรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ปากฉลุย ทาฉาง สุราษฎรธานี

222 นาย ศักดา สักมาด เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ปากฉลุย ทาฉาง สุราษฎรธานี

223 นางสาว สุพัตรา ขวัญแกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. คลองศก พนม สุราษฎรธานี

224 นางสาว สุธาฤดี คชาผล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองศก พนม สุราษฎรธานี



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 106

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

225 นางสาว จุฬาลักษณ แกวประสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎรธานี

226 นางสาว จิราวรรณ ชูทอง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎรธานี

227 วาที่รอยตรี ธราภรณ เกตุวารี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองไทร พุนพิน สุราษฎรธานี

228 นางสาว กัญญาภัค กณารักษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

229 นาย ปรีชา จันทานอย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

230 นางสาว อัญจิรา สาระพันธ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

231 นาย ภูวนัย ศรีสุข นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

232 นางสาว อภิญญา สังขฤกษ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

233 นางสาว ศิรินทรา ชนะดิษฐ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. นาโพธิ์ พิบูลมังสาหาร 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 ่106  

อบรมระหวางวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2565 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 106 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 



 

                                     
 
  
 

หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ 
-------------------------  

1. หลักการและเหตุผล  
 1.1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น กระทรวงมหาดไทย                   
พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกำหนดให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มีหน้าที่
ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการ   
และลูกจ้างของกรม ยกเว้นการพัฒนาข้าราชการระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 1.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะเป็นทรัพยากรภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ไปสู่เป้าหมายและทำหน้าที่สนองตอบความต้องการของประชาชนต่อไปได้ในอนาคต ดังนั้น จะต้องปลูกฝัง
ปรัชญาการเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ดี ความรู้ในระเบียบแบบแผนของทางราชการ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที ่ หลักการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ สมรรถนะหลักและทักษะที่จำเป็น        
ตามตำแหน่งและสายงาน รวมถึงเรื่องวินัยของข้าราชการ ให้กับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจใุหม่ 
ในการนี้ จึงได้มีการจัดทำหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ขึ ้น เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาหล่อหลอมให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ มีค่านิยม องค์ความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะที่พึงประสงค์ในภาพรวม 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจแบบแผน                         
ในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไปสู่การปฏิบัติงานและร่วมมือในการ
ดำเนินงานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

 2.2 เพ่ือปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดีให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เกิดจิตสำนึกราชการในการมีวินัย การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การทำงานเพื่อประชาชนและ               
การให้บริการประชาชน 

 2.3 เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม
และจริยธรรม จรรยาข้าราชการที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 2.4 เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหมม่ีความรู้และเข้าใจในระบบงาน และ 
ระเบียบกฎหมาย กระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื ่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   

 2.5 เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 

/3. หลักสูตร... 
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3. หลักสูตรและระยะเวลาฝึกอบรม ๕ วัน จำนวน 4 หมวด จำนวน 1๑ วิชา ๓๓ ชั่วโมง  

หมวด ชื่อวิชา 
จำนวน 
(ชม.) 

หมวดวิชา
พื้นฐาน 
๓ วิชา ๙ ชม. 

๑. วิชา กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ                 
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
๓. วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 

หมวดวิชา 
ศาสตร์พระราชา               
๑ วิชา ๓ ชม. 

๑. วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 3 

หมวดวิชาเฉพาะ 
5 วิชา 15 ชม. 

1. วิชา ระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
2. วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธิ และสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
3. วิชา จรรยาบรรณและวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
4. วิชา ระเบียบงานสารบรรณ หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ  
5. วิชา ระเบียบการแต่งกายข้าราชการ และงานพิธีการต่างๆ ที่ควรรู้ 

3 
3 
3 
3 
3 

หมวดวิชาเสริม 
2 วิชา ๖ ชม. 

1. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ  
2. วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

3 
3 

4. กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่  

5. สถานที่ดำเนินการ สถาบนัพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือ ตามภูมิภาคต่างๆ 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                6.1 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจแบบแผนในการทำงานของ                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมส่งเสริม                    
การปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติงานและร่วมมือในการดำเนินงานระหวา่ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น 
 6.2 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น มีจิตสำนึกราชการในการมีวินัย การทำงานเป็นทีม               
ความสามัคคี การทำงานเพ่ือประชาชน และการให้บริการประชาชน 

 6.3 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยาข้าราชการที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 6.4 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่นมีความรู ้และเข้าใจในระบบงาน และระเบียบ
กฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   

 6.5 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 
 



 
หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม”่ 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 

 

หมายเหตุ : 1.) เวลา 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
               ๒.) เวลา ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง 
               ๓.) กำหนดการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เวลา 
วัน ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
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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  
และการเตรียมความพร้อม 

วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ 
 

วันที่ ๒ 

 

วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
 

วิชา ระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 

วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

 
วันที่ ๓ 

 

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ  
หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ 

 

วิชา กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับทิศทาง 

การพัฒนาท้องถิ่น 

วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธิ และ
สวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

วันที่ ๔ 
วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสาร 

ที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
วิชา จรรยาบรรณและวินัยข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น 
 

วิชา ระเบียบการแต่งกายข้าราชการ  
และงานพิธีการต่างๆที่ควรรู้ 

 

วันที่ ๕ 
วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาสตร์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 
 

พิธีปิดการศึกษาอบรม/มอบใบประกาศ  



ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 

หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 

 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 1. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน
รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

2. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

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

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
6. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
การแตงกาย 

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

 


