




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว พิมพรวี ชัยเกษตรสิน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่

2 นาง สุพรรษา แกนทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ศาลาดาน เกาะลันตา กระบี่

3 นางสาว เครือทิพย ฟกชาง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

4 นาย เบญจรงค อาจนาวัง นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทม. ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

5 นาย นฤเศรษฐ ดวงจิตต เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

6 นาย ธนบดินทร ดีโยธา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. ชนบท ชนบท ขอนแกน

7 นางสาว อริษา บุตสาทํา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. โนนศิลา โนนศิลา ขอนแกน

8 นาย เสริมไทย หลินศรี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. โนนศิลา โนนศิลา ขอนแกน

9 นางสาว ณัฐณิชา ทะยอมใหม ครูผูชวย  - ทต. โนนศิลา โนนศิลา ขอนแกน

10 นางสาว จุรีพร บรรยงค เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ลอมคอม พล ขอนแกน

11 นาย ฐาปนพงษ คําไทย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. พวา แกงหางแมว จันทบุรี

12 นางสาว วรัชยา ศรีลาศักดิ์ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. พวา แกงหางแมว จันทบุรี

13 นาย ชรรษา เจริญวัฒนมงคล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. พวา แกงหางแมว จันทบุรี

14 นางสาว ศริญญา สุขประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

15 นางสาว ปาลิตา สุริฉาย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

16 นางสาว พรธิวา ชุมจันทร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

17 นางสาว นันทัชพร เปลี่ยนภักดี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

18 นางสาว วรรณลดา รัตนโสภา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

19 นางสาว ปานตะวัน อภิรักษมนตรี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

20 นางสาว พิมพเสนห สงวรรณา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองไผแกว บานบึง ชลบุรี

21 นาย เอกอนันต พวงแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองไผแกว บานบึง ชลบุรี

22 นางสาว ธิดารัตน ทองชัย สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

23 นางสาว รัตนาภรณ สอนพงษ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บางพระ ศรีราชา ชลบุรี

24 นาย กฤษณะ ยอดสําเภา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. สรรพยา สรรพยา ชัยนาท

25 นาง ทัตพิชา ฦาชา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. โพนทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

26 นาย นิพัฒน บํารุงพล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. มาบอํามฤต ปะทิว ชุมพร

27 นางสาว สุจิตราวตรี กันธิยะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. เวียง เชียงของ เชียงราย

28 นางสาว กนกพร กาเคลือบ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. เวียง เชียงของ เชียงราย

29 นางสาว พรทิพย อภัยกาวี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. เวียง เวียงปาเปา เชียงราย

30 นางสาว จิราวรรณ เรืองเดช นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม

31 นาย ภัทรกร พินิจ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม

32 นางสาว พชิรา สุริยะสม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. แมนะ เชียงดาว เชียงใหม

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 107

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 107

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 17 - 21 พฤศจิกายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

33 นางสาว วีริศา เมฆคะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. แมนะ เชียงดาว เชียงใหม

34 นางสาว นิภาวรรณ คุณยศยิ่ง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. แมนะ เชียงดาว เชียงใหม

35 นางสาว พัชราภรณ ตานะ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ ทต. ไชยปราการ ไชยปราการ เชียงใหม

36 นางสาว อรญา บัญชาบันลือยศ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ยางเปยง อมกอย เชียงใหม

37 นางสาว พรชนก ภูดอนตอง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. อมกอย อมกอย เชียงใหม

38 นางสาว นันณภัชสรณ จันทรมูณี นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

39 นาย ศุภโชค โสสนุย นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. กะลาเส สิเกา ตรัง

40 นาย ชินกฤต เพ็ญจํารัส นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. กะลาเส สิเกา ตรัง

41 นางสาว อุไรวรรณ โสะขาว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. กะลาเส สิเกา ตรัง

42 นาย จีรณัฐ สันงะ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. กะลาเส สิเกา ตรัง

43 นางสาว สุไรดา สืบเหม เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ไมฝาด สิเกา ตรัง

44 นางสาว จินดาพร ดําสนิท เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ไมฝาด สิเกา ตรัง

45 นาง จารวี สารวงค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไมฝาด สิเกา ตรัง

46 นาง ศิริวรรณ ทองนวน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ไมฝาด สิเกา ตรัง

47 นางสาว สุภาพร เพ็งผอม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง

48 นางสาว เพ็ญพิชชา เพ็งเซง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง

49 นาย กิตติธร นวลแตง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก

50 นาย วีรชาติ เขาพระจันทร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก

51 นางสาว วันวิสา ติมุลา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก

52 นาย ธีรโชติ แขวงแขงขัน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

53 นาย ธนชาติ โคตมี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานเสียว นาหวา นครพนม

54 นางสาว วิลาวัณย บุญศรี เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. นาขมิ้น โพนสวรรค นครพนม

55 นางสาว สุวาณี สุภักดิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. นาขมิ้น โพนสวรรค นครพนม

56 นาย กริชนรินทร นินทะราช นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. นาขมิ้น โพนสวรรค นครพนม

57 นางสาว นิลรดา พื้นหัวสระ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โพธิ์ตาก เมืองนครพนม นครพนม

58 นางสาว วิภาดา ชุมศร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. เมืองคง คง นครราชสีมา

59 นางสาว รสสุคนธ ภูสงัด นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. โนนแดง โนนแดง นครราชสีมา

60 นาง ชอพิกุล จอดนอก นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. กระทุมราย ประทาย นครราชสีมา

61 นาย นวพล ทองศรี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา

62 นาย ธเนศพล มวงผลิกานนท นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา

63 นาย มนตรี ภูคําศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. สัมฤทธิ์ พิมาย นครราชสีมา

64 นางสาว ลลิตา ภาดากุล เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. มะเกลือเกา สูงเนิน นครราชสีมา
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65 นางสาว ธมลวรรณ แกวเรือง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช

66 นางสาว วนิสา เอียดฤทธิ์ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

67 นางสาว กมลสิริ ชูชัย เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช

68 นางสาว สุพัตรา ลือชาการ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ยางคอม พิปูน นครศรีธรรมราช

69 นางสาว ชลธร โพธิ์ทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค

70 นาย ฉัตรมงคล ราชวงษา นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. หนองกระโดน เมืองนครสวรรค นครสวรรค

71 นาย ศุภกิตติ์ พรมพิทักษ นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. หนองปลิง เมืองนครสวรรค นครสวรรค

72 นางสาว อรพรรณ โพทอง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

73 นางสาว กาญจนา สรอยประเสริฐ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

74 นาย ซาฟอี เลาะยา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เกาะสะทอน ตากใบ นราธิวาส

75 นางสาว อัฟยะห เด็ง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. เฉลิม ระแงะ นราธิวาส

76 นางสาว นูรฮีดายะห มามะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส

77 นางสาว นิฟตมา แวดอเลาะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เรียง รือเสาะ นราธิวาส

78 นางสาว อดีตซะ ดอเส็น เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. เรียง รือเสาะ นราธิวาส

79 นางสาว อามีนา นาลี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส

80 นางสาว มุรณี ดือราแม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส

81 นางสาว อานีสะ สะมะโละ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส

82 นาย อามีรูล หะยีมะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส

83 นางสาว นุรฮาฟซา บือราเฮง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. สามัคคี รือเสาะ นราธิวาส

84 นาย ธีรวัฒน วุฒิพันธ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ

85 นาง เกษร พลมั่น นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

86 นางสาว กมลชนก ถาพร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

87 นางสาว มาลินี เรียนไธสง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ทองหลาง บานใหมไชยพจน บุรีรัมย

88 นาย อรรถพล แกวรัตติกุล นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ไพศาล ประโคนชัย บุรีรัมย

89 นางสาว มยุรี ทะเลิงรัมย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. สี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย

90 นางสาว วรัญญา เข็มบุปผา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. สี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย

91 นางสาว จุฑามาศ เรืองเดชานนธ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สี่เหลี่ยม ประโคนชัย บุรีรัมย

92 นางสาว พิมพผกา ปลั่งกลาง ครูผูชวย  - อบต. บานตะโก หวยราช บุรีรัมย

93 นางสาว มาลินี จันทคาม ครูผูชวย  - อบต. บานตะโก หวยราช บุรีรัมย

94 นาย คมสัน ตาดสุวรรณ เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

95 นาย พงศพันธ ศิริโท นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. ลาดตะเคียน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

96 นาย จักราวุธ มีชัย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ลาดตะเคียน กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
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97 นางสาว ชนิสรา สารารัมย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี

98 นางสาว อมรรัตน เลาล้ํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทุงโพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี

99 นาย สิทธณัฐ ปนะสา เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบต. หนองแกว ประจันตคาม ปราจีนบุรี

100 นาย ศรัณยู กัณหารี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. กรอกสมบูรณ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

101 นางสาว นิรมล วงเวียน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

102 นางสาว ปรียานุช กาจหาญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

103 นางสาว นิศรา ศรีสะเกษ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

104 นางสาว รัชนีวรรณ สุนสาย นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

105 นางสาว รสสุคนธ สุขถึง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

106 นาย วิรัตน ศรีรักษา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

107 นาย อับดุลฮากีม บาการียา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ถนน มายอ ปตตานี

108 นางสาว รุสมี เจะดะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี

109 นางสาว ฮีดายะห สอาด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ยะรัง ยะรัง ปตตานี

110 นางสาว นูรียะ โซะเบ็ญอาหลี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ตะโละ ยะหริ่ง ปตตานี

111 นางสาว ฮาซีเยาะห ดอกา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตะโละ ยะหริ่ง ปตตานี

112 นางสาว ซูไบกะห ฮามะ เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. หนองจิก หนองจิก ปตตานี

113 นางสาว รัชฎาภรณ ทับทิม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทุงคาโงก เมืองพังงา พังงา

114 นางสาว บุญทิวา ใจหลา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงคาโงก เมืองพังงา พังงา

115 นาย วรายุทธ ดวงเสน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง

116 นาย ณัฐวุฒิ ชาตรี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง

117 นาย จักรี ชูคง เจาพนักงานประปา  ปฏิบัติงาน อบต. เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง

118 นาย ชวภณ พรหมเหมือน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. บางแกว บางแกว พัทลุง

119 นาย วัชระ ทองเย็น นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง

120 นาย ชัยภักดิ์ เผาชู เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง

121 นาง รัตนวรรณ รุงจรูญ ครูผูดูแลเด็ก  - ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

122 นางสาว เพ็ญพักตร พวงเพ็ชร ครูผูชวย  - ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

123 นางสาว กนกวรรณ ดวงแกว ครูผูชวย  - ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

124 นางสาว รวิพร ขมแกว ครูผูชวย  - ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

125 นางสาว ศิริพร มหิมา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. สมอพลือ บานลาด เพชรบุรี

126 นางสาว นิษฐา คําเกษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สระแกว บึงสามพัน เพชรบูรณ

127 นางสาว วิศรุตา หวั่นเซง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. กมลา กะทู ภูเก็ต

128 นางสาว จิรัฐกาล ไชยวงศ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. กมลา กะทู ภูเก็ต
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129 นางสาว อัษฎาภรณ ฆังคะสะเร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. กมลา กะทู ภูเก็ต

130 นางสาว เทียนขวัญ ศรีเพ็ชร นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบต. กมลา กะทู ภูเก็ต

131 นางสาว ภารดี ยอดทอง นักพัฒนาการทองเที่ยว  ปฏิบัติการ อบต. กมลา กะทู ภูเก็ต

132 นาย รัฐพล พันธฤทธิ์ดํา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. กมลา กะทู ภูเก็ต

133 นางสาว เมทินี สาและ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต

134 นางสาว พัทธิชาติ์ ลิ่มโอภาสมณี นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบต. เกาะแกว เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

135 นางสาว นิศาชล ชางเสียง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

136 นางสาว นัทธมน พิทักษ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

137 นางสาว พิมพชนก เหรียญขํา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

138 นางสาว สุนันทา พลประสิทธิ์ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

139 นางสาว ปาริฉัตร ดวงตุด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

140 นางสาว สุภาวดี แพรทอง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. นาปูปอม ปางมะผา แมฮองสอน

141 นาย ธีรเดช แพรทอง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. สบปอง ปางมะผา แมฮองสอน

142 นาย พาดือรี เด็ง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. กายูบอเกาะ รามัน ยะลา

143 นางสาว อัญชสา โสะเหลาะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. มวงกลวง กะเปอร ระนอง

144 นางสาว สุกัญญา สังขประพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บางริ้น เมืองระนอง ระนอง

145 นางสาว กรรณิการ เสนอินทร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. บางริ้น เมืองระนอง ระนอง

146 นาย สุรศักดิ์ กันยารัตน นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. ทางเกวียน แกลง ระยอง

147 นางสาว สุดารัตน กําเหนิด นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ ทต. มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง

148 นาง หทัยวรรณ พูสุวรรณ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

149 นาง ณัฏฐา เชื้อเกตุ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. โคกสําโรง โคกสําโรง ลพบุรี

150 นาย นายชนาธิป เชื้อพรมศร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. โคกตูม เมืองลพบุรี ลพบุรี

151 นาง เสาวลักษณ หรัญรัตน ครูผูชวย  - ทม. ลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี

152 นาย วงศกร เสียงเล็ก เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บานใหม วังเหนือ ลําปาง

153 นางสาว วรรณิภา กาวินชัย นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง

154 นางสาว เบญจวรรณ ไชยลังกา นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ ทต. บานโฮง บานโฮง ลําพูน

155 นางสาว ศิวาพร วรรณหวย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. บานโฮง บานโฮง ลําพูน

156 นางสาว วราภรณ ไหมชุม นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. เหลายาว บานโฮง ลําพูน

157 นางสาว ชุติมา สุคงเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ปลาบา ภูเรือ เลย

158 นางสาว สุณิสา วังคีรี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทรายขาว วังสะพุง เลย

159 นางสาว ชมภูนุช ดาวเรือง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ

160 นางสาว เจะรอดิยะ หะมะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บานนา จะนะ สงขลา
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161 นาย สรายุทธ หมินเตะ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทามวง เทพา สงขลา

162 นางสาว ดารลัด โคแหละ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ทามวง เทพา สงขลา

163 นางสาว ศศิวิมล ธรรมชาติ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทามวง เทพา สงขลา

164 นางสาว จิรัชญา ชะตารัตน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สํานักแตว สะเดา สงขลา

165 นางสาว ภัชรีญา ราชพิทักษ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สํานักแตว สะเดา สงขลา

166 นางสาว พัชรี มากมณี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บานโหนด สะบายอย สงขลา

167 นางสาว อาตีเกาะ หนิจิบุลัด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บานโหนด สะบายอย สงขลา

168 นางสาว สุไรยา เกษมสัน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ควนกาหลง ควนกาหลง สตูล

169 นางสาว จารุวรรณ รมยะสมิต เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ

170 นางสาว นัทธมน สุขมีทรัพย เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

171 นาย อัฑฒ แกวเกิดเคน นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

172 นาย ธนัญชัย ชื่นขาว นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

173 นาย กิตติภพ บุญหวาน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

174 นางสาว ปยนุช พิเศษฤทธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

175 นาย อดิศักดิ์ เขตขันธ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

176 นางสาว ประภารัตน เกษกันท เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. บางนางลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม

177 นางสาว วิลาวรรณ ดุษฎีวนิช นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางนางลี่ อัมพวา สมุทรสงคราม

178 นางสาว ตอฮาเหราะ สะแหละ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

179 นางสาว ปทมาวรรณ เชื้อกูดรู เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบุรี

180 นางสาว ณภัทสร ทิ้งเทพ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบุรี

181 นางสาว ธัชชญชล อุดขาว นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. หนองยาว เมืองสระบุรี สระบุรี

182 นาย วราพงษ จันทรนาค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานลํา วิหารแดง สระบุรี

183 นาย สมทรง กลิ่นทอง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

184 นาย จิรศักดิ์ ทองพิมพ นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

185 นางสาว สุนิดา พุมโต เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. น้ําตาล อินทรบุรี สิงหบุรี

186 นาย ณัฐพัฒน พุมไม เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบต. ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย

187 นาง วราลักษณ หอมชื่น ครูผูชวย  - อบต. แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

188 นางสาว ดวงฤทัย หารไชย ครูผูชวย  - อบต. แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

189 นาย กฤษณะ ภูผา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. โพธิ์พระยา เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

190 นาง วิไลวรรณ สุริยแสง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เนินพระปรางค สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

191 นาย อดิศักดิ์ ทิพยรักษ นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. กาญจนดิษฐ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

192 นางสาว สุนิสา นอยเต็ม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
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193 นางสาว อัญรัตน คงแกวหนู นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

194 นางสาว สุธิดา ศีรีภาพ เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว  ปฏิบัติงาน ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

195 นางสาว นวลจันทร ออนอาจ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

196 นางสาว ฉวีวรรณ รักษชูชื่น นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

197 นางสาว อมรรัตน พัฒนสีทอง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎรธานี

198 นางสาว อุไรวรรณ รักษจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎรธานี

199 นางสาว วนิษา คงชื่น เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎรธานี

200 นางสาว กนกอร รูปพรอม เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ไทรทอง ชัยบุรี สุราษฎรธานี

201 นางสาว มณฑาทิพย สีขาว นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. นาใต บานนาเดิม สุราษฎรธานี

202 นางสาว ปยะนุช นาควิลัย เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. นาใต บานนาเดิม สุราษฎรธานี

203 นางสาว ธมกร แกวพูล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรธานี

204 นาย กฤษฎา ทรงสังข นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ไทรโสภา พระแสง สุราษฎรธานี

205 นางสาว วรรณกานต จันทรสุวรรณ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สาคู พระแสง สุราษฎรธานี

206 นางสาว กมลทิพย มากนุน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สาคู พระแสง สุราษฎรธานี

207 นางสาว เบญจพร บุญญานุวัตร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สาคู พระแสง สุราษฎรธานี

208 นาย ธนารักษ ภูเดนผา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หนองสนิท จอมพระ สุรินทร

209 นางสาว จิตรสุดา สนิมค่ํา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. วังหลวง เฝาไร หนองคาย

210 นางสาว สุมิตรา กรัณฑสุทธานนท นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โพธิ์ตาก โพธิ์ตาก หนองคาย

211 นาย ภาณุสรณ สังฆพันธุ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ตลาดใหม วิเศษชัยชาญ อางทอง

212 นางสาว วิไลรัตน อัยแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาพู เพ็ญ อุดรธานี

213 นาย วงศธร จันทรกอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาพู เพ็ญ อุดรธานี

214 นาย มานะชัย วีระวงค นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. นาขุม บานโคก อุตรดิตถ

215 นาย พันธศักดิ์ เทียนแทง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ทาเสา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

216 นางสาว กตัญู กิติอาษา นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

217 นางสาว สุทธิดา กวระสูตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ระบํา ลานสัก อุทัยธานี
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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 
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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) 

 


