




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด

1 นางสาว ศิริรักษ ลิ้มกลั่นดี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองกราง บอพลอย กาญจนบุรี

2 นาย ณรัฐกรณ ดาวงษ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร

3 นาง ยุวธิดา แพนดี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หนองกุงธนสาร ภูเวียง ขอนแกน

4 นางสาว ประภาพรรณ วงคอินตา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. หนองตาคง โปงน้ํารอน จันทบุรี

5 นางสาว วรัญญา นราฤทธิพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เมืองเกา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

6 นางสาว ปกิตตา หุตะจูฑะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

7 นางสาว อรวรรณ ขวัญศรีสุทธิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

8 นางสาว อรอนงค ใจชื่น เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี

9 นางสาว ณัฐวรา จันทรถองแท เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

10 นาย พิธพล พิพิธเจริญพงศ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

11 นางสาว จันทรเพ็ญ ยาเงิน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

12 นางสาว ณัฐธิสา เหลาเขตกิจ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ศิลาดาน มโนรมย ชัยนาท

13 นางสาว ไอรดา บุตรศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. ศิลาดาน มโนรมย ชัยนาท

14 นางสาว อนัญญา หงอกชัย นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

15 นางสาว สุขุมาภรณ ทาเภา นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ทาใหญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ

16 นาง นฤมล ไวแสน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทาใหญ หนองบัวแดง ชัยภูมิ

17 นาย กิติพงค มะโนหาญ เจาพนักงานสวนสาธารณะ  ปฏิบัติงาน ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

18 นางสาว ธัญญารัตน สามพันธ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. แมขาวตม เมืองเชียงราย เชียงราย

19 นาย กฤษฏิ์ วิทยวราวัฒน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม

20 นางสาว นิพัทธา เถาวโท นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาเหนือ แมออน เชียงใหม

21 นางสาว พีรยา พันธวงค นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม

22 นาย จามร รัตนพิสิษฐไพศาล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม

23 นาง จิราภา จันทาพูน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. สันตนหมื้อ แมอาย เชียงใหม

24 นาย สิทธิศักดิ์ อัศจรรย นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. บอแกว สะเมิง เชียงใหม

25 นางสาว ศศิพงศ คําแสน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บอแกว สะเมิง เชียงใหม

26 นางสาว จุฬารัตน จอมศรีลา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บอแกว สะเมิง เชียงใหม

27 นางสาว สุจินดา โพเง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บอแกว สะเมิง เชียงใหม

28 นาย ชวลิตร สุขผดุง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. แชชาง สันกําแพง เชียงใหม

29 นาง อรกัญญา  ชูประดิษฐ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. วังวน กันตัง ตรัง

30 นางสาว พิจิตรา ธาตุจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. นาโตะหมิง เมืองตรัง ตรัง

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 122

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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31 นาง ดวงฤดี ทีปรักษพันธ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ทางิ้ว หวยยอด ตรัง

32 นางสาว ณัฐทิตา  ทั่งทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองใหญ คลองใหญ ตราด

33 นาย ชนะชัย สีสมบูรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

34 นางสาว รัตติยาภรณ สุขสมบูรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานพราว บานนา นครนายก

35 นาย วิระพล จูมแพง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

36 นาย หนึ่งธิดา ขันธแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม

37 นางสาว ชไมพร หลอมทอง นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทต. แชะ ครบุรี นครราชสีมา

38 นางสาว อมรรัตน ภูมิประโคน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. แชะ ครบุรี นครราชสีมา

39 นาง สุภาทิพย ศรีทอง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. หวยบง ดานขุนทด นครราชสีมา

40 นางสาว นภัสสร เขตดอน นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ดอนชมพู โนนสูง นครราชสีมา

41 นาง ณฐกานต ขํารัก เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช

42 นาย อิศรา อาปะมาเก นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค

43 นางสาว สาวิตรี ล้ําเลิศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค

44 นางสาว พรรณราย สินสวาท นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค

45 นาง อัญชลี ดีสาทร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค

46 นางสาว อภิญญา บุญเนียม นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หัวหวาย ตาคลี นครสวรรค

47 นาย วงศพัทธ ทองยิ่ง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. พนมรอก ทาตะโก นครสวรรค

48 นางสาว พิมพชนก เกษตรกิจ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. แมวงก แมวงก นครสวรรค

49 นางสาว สมใจ จั่นเพ็ช นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี

50 นางสาว ศศิธร ศิริวัฒโน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

51 นางสาว สมฤดี วงศนอย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

52 นาย สุภิวัฒน ปาละสัน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส

53 นางสาว ลาวียะห เจะอาแซ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. รมไทร สุคิริน นราธิวาส

54 นาย ณัชพล ตรุระจิตต นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส

55 นาย วีระ แกวเมฆ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส

56 นางสาว จุฬาลักษณ อุประ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

57 นาย ณัฐพงษ ใหญยง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

58 นาย ศิริวิทย เทอมขุนทด เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

59 นางสาว นงลักษณ ปานแยม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

60 นางสาว ศรัญญา ศรีนางแยม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
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61 นางสาว อมรรัตน ไหมดี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สวนพริกไทย เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

62 นางสาว อริษา เสียงใหญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

63 นางสาว ทรรศวรรณ แดงโชติ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

64 นาย ครรชิต สุงิ้วงาม นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

65 นางสาว สุภาพร บุญเพชร ครูผูชวย  - ทต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

66 นางสาว ณัฐรัตน พินิจมนตรี ครูผูชวย  - ทต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

67 นางสาว กมลชนก กลิ่นศิริ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี

68 นางสาว นวิยา ศรีงาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

69 นางสาว รัตนา อาวลึกเหนือ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

70 นางสาว สุธิดา หนูขาว เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

71 นางสาว ลาวัลยวตี ชูประดิษฐ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

72 นางสาว สุทามาศ เสือทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

73 นางสาว สรอยทิพย เสือทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

74 นางสาว ณิศรา มุลาลินน เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทต. บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

75 นางสาว ปพิชญา ขาวเงินยวง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

76 นางสาว ชนันทธิดา จันทราช วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

77 นางสาว พักตรพิไล สายดํา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เกาะเรียน พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

78 นางสาว สิรินทรา แสงจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

79 นาย สยมภู ปญญาวิภาค นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทม. ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

80 นางสาว อนัญญา วณิชชานนท เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา

81 นางสาว มณีรัตน ชาติสิริพิทักษกุล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา

82 นางสาว ศรวณีย คงเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นาเตย ทายเหมือง พังงา

83 นางสาว วราภรณ หีมปอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาเตย ทายเหมือง พังงา

84 นาง อุทัยวรรณ ศรีนวล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. นาเตย ทายเหมือง พังงา

85 นางสาว กุสุมา ยาชะรัด นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ปาพะยอม ปาพะยอม พัทลุง

86 นางสาว พรสวรรค มหาหงส นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ไผหลวง ตะพานหิน พิจิตร

87 นางสาว สุดารัตน พลอยพันธ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ไผรอบ โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

88 นางสาว วรัญญา บุญศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

89 นางสาว ปภาวดี ประดับศรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

90 นางสาว เจนจิรา คอนมะลา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร
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91 นาย ไตรทิพย ยอดดอกไม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

92 นางสาว จุฑารัตน มั่นอ่ิม นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

93 นาย ตะวัน สุริยะวรรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

94 นาย รัชพล เฉยปญญา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

95 นางสาว เนตรยา อาปดชิง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

96 นางสาว ณิชาภัทร พลายเพลิด นักวิชาการส่ิงแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

97 นางสาว ปยวรรณ ตันขวัญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร

98 นางสาว ทิพยวรรณ ทิพยสูตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ปาเด็ง แกงกระจาน เพชรบุรี

99 นางสาว นารี ยกยอง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองจอก ทายาง เพชรบุรี

100 นางสาว บุณิกา อังกินันทน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

101 นาย นันทชัย ศรีอันยู เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

102 นางสาว พนิดา แสงไชยราช นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ

103 นางสาว วัชระภรณ หาบยุโซะ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

104 นางสาว พิชชาพัชร หนูจีนเสง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

105 นาย เบญจพล ชอมณี เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

106 นางสาว สุธิกานต หยงแกว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

107 นางสาว อมรรัตน ชื่นตา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

108 นางสาว สุมนมาสย เกษตรสมบูรณ นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

109 นางสาว ณัฐณิชาช อนุพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

110 นางสาว วริศรา นอยทับทิม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

111 นางสาว พิรภัสส พิบูลย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

112 นาย สุวรักษ ทองเสมอ นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

113 นาย พรหมพิริยะ สุขสมัคร นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

114 นาย ณัฐนันท วิเชียรบรรณ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

115 นาย ฉลองชัย บุญยัง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

116 นางสาว ศิริรัตน คามแสน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

117 นางสาว จณิสตา จรูญโรจน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

118 นางสาว ดุสดี ตาแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

119 นาง เพ็ญเนตร โบะหมัน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

120 นางสาว จิรสุตา แทนเอียด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
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121 นางสาว ภูริยา ดําดวง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

122 นางสาว วนิดา เภาแกว เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

123 นางสาว มัทนา จันทรสวาง นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน ทต. ราไวย เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

124 นางสาว ซาเราะฮ อาดตันตรา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ราไวย เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

125 นางสาว ธิดารัตน คําประเทือง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สมผอ ไทยเจริญ ยโสธร

126 นาย ธราดล ติ้งดํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. กาตอง ยะหา ยะลา

127 นางสาว ฮาลีเมาะห ดูมีแด เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. กาตอง ยะหา ยะลา

128 นาย วงศธร ชูพัฒนพงศ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. กาตอง ยะหา ยะลา

129 นางสาว สิรินดา แตกชอ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. กําพวน สุขสําราญ ระนอง

130 นางสาว สุพัตรา เพชรรี่ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

131 นางสาว ศันสนีย เยาวธานี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เขาชะงุม โพธาราม ราชบุรี

132 นางสาว ทิฆัมพร วีระบุญพิพัฒนา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี

133 นางสาว พรรณวลี ปราบพินาจ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. มวงคอม ชัยบาดาล ลพบุรี

134 นางสาว ปริษา ลีคําแหง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. มวงคอม ชัยบาดาล ลพบุรี

135 นางสาว ชมพูนุท สุโภภาค นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองรี ลําสนธิ ลพบุรี

136 นางสาว รุงนภา สุริยา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หนองรี ลําสนธิ ลพบุรี

137 นางสาว กัญณัท แสนราชา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

138 นาย กฤษดา ฟูตั้ง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

139 นางสาว นาถรัตนดา รองจิก นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โพนสูง ดานซาย เลย

140 นางสาว ปรีชญา โพธิสม นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. โพนสูง ดานซาย เลย

141 นางสาว สุวนันท ดอกรักษ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

142 นางสาว ภัทชรินทร ขุนนาน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

143 นางสาว นินลณี ปานมณี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

144 นางสาว วรัญญา ชนะนาค เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

145 นาง สุพรทิพย เพ็ชรทอง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

146 นางสาว มณี เส็นติระ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ควนรู รัตภูมิ สงขลา

147 นางสาว ปทมา ขุนไพชิต นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. คูหาใต รัตภูมิ สงขลา

148 นางสาว วิชญา สุวรรณศิริ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. คลองรี สทิงพระ สงขลา

149 นางสาว เมษะมาลย หนูนอย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. จะแหน สะบายอย สงขลา

150 นางสาว ยัสมี แวอุเซ็ง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. จะแหน สะบายอย สงขลา
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151 นาย ปยพงศ มุสิกชาติ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. จะแหน สะบายอย สงขลา

152 นางสาว ซูไรนา คุณอักษร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. จะแหน สะบายอย สงขลา

153 นางสาว กรณกิจ สุวรรณจินดา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. ควนลัง หาดใหญ สงขลา

154 นางสาว พรนภา บุญประสงค เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

155 นางสาว วรณัน เรืองกูล เจาพนักงานการคลัง  ปฏิบัติงาน ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

156 นางสาว นิรวรรณ มุณีแนม เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

157 นาย กฤษฎา ยาอีด นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

158 นางสาว ชนิกานต แสงอุไร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

159 นางสาว นริศรา งะสวรรค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล

160 นางสาว อารีนา เส็นสมมาตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สาคร ทาแพ สตูล

161 นางสาว อริตา ลิมมิตร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สาคร ทาแพ สตูล

162 นางสาว พรธิวา พันธิการ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. สาคร ทาแพ สตูล

163 นาย เลศวิทย  คลายแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สาคร ทาแพ สตูล

164 นาย กรณธณัฏฐ ออนจีน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สาคร ทาแพ สตูล

165 นางสาว ทัศนียา อาหนาย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะสาหราย เมืองสตูล สตูล

166 นางสาว รุจิรา ทองเสนอ นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

167 นางสาว เดือนเพ็ญ  เพชรภักดี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ

168 นางสาว ปทิตตา แสงจันทร เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน อบต. ศีรษะจรเขใหญ บางเสาธง สมุทรปราการ

169 นางสาว วิภาดา ศรีทองบุญ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

170 นางสาว รุจิภา จันทรรักษ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

171 นาย ปญญา หอมชวน นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

172 นางสาว วรนันท ชฎาทอง นักพัฒนาการทองเท่ียว  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

173 นางสาว วิภาพร แดงเสนาะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

174 นางสาว ณัฐธยาน  โกละกะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

175 นางสาว ณัฐยา มีชัยชนะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

176 วาที่รอยตรี พัชรินทร สําเภาสงฆ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

177 นาย ยงยุทธ แดงบัว นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

178 นางสาว ภูษณิศา กิ้มขู นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

179 นาย ภาณุเดช กาญจนกันติกุล นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

180 นางสาว ปาริฉัตร สุริยะ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
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181 นาย เสฎฐวุฒิ  คงทรัพย นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

182 นาย นวพล มรกต นักวิชาการส่ิงแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

183 นาย ทวีศักดิ์ รุงเจริญ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

184 นางสาว เมธินี บุญรอด นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

185 นางสาว ลภัสรดา เริงสําราญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

186 วาที่รอยตรี ฉัตริน พยอมพันธ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทามะปราง แกงคอย สระบุรี

187 นาย สุริยะ ตุนทอง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

188 นางสาว ชลธิชา ไกรโสภา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ดาวเรือง เมืองสระบุรี สระบุรี

189 นางสาว สุภาวรรณ ปาซิโร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. มวงงาม เสาไห สระบุรี

190 นาย ธนะชัย โพทวี วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. หนองปลิง หนองแค สระบุรี

191 นาย วสุธา เครือจักษ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. แมสํา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

192 นางสาว พุทธิดา วงศชาลี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย

193 นางสาว นริศรา นามโยธา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

194 วาที่รอยตรี คนินทร เทพสถิตย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองสะเดา สามชุก สุพรรณบุรี

195 นางสาว กรองทิพย บํารุงศักดิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เพชรพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

196 นางสาว บุษราภรณ ทรงนิโครธ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. เพชรพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

197 นางสาว นัทธฐภัค ชํานาญกิจ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

198 นางสาว รมิดา สมบัติแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

199 นางสาว อารีตา สังยาหยา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

200 นางสาว ปยพร จันทรบัว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

201 นางสาว จารีรัตน เพชรพูล นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

202 นางสาว จินดานุช อุบลรังสีกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สมอทอง ทาชนะ สุราษฎรธานี

203 นางสาว สุดาวดี สุดขาว นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บานนา บานนาเดิม สุราษฎรธานี

204 วาที่รอยตรี ธราภรณ เกตุวารี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองไทร พุนพิน สุราษฎรธานี

205 นางสาว โสริญา วิชัยดิษฐ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ทุงหลวง เวียงสระ สุราษฎรธานี

206 นางสาว วิภาดา แกวพิกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร

207 นางสาว ภคออร คงคะพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร

208 นางสาว ชญาดา โพธิ์ไทย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร

209 นางสาว ภาวิดา นิยมทอง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

210 นางสาว ณัชชา พันจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บานเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย
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211 นางสาว อาจารี ภักดีสวัสดิ์ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บานเดื่อ เมืองหนองคาย หนองคาย

212 นาง สุทิสา บุตรอินทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เมืองพาน บานผือ อุดรธานี

213 นางสาว ปราณี ศิริสุข นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. แสงสวาง หนองแสง อุดรธานี

214 นางสาว ณัฐมนธ คงนุน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

215 นางสาว จรินธร จีนขวั้น เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

216 นางสาว สุลัดดา สวนมะลิ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

217 นางสาว ณัฏฐพัสวี โฆษิตโภคินัน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

218 นางสาว ยวาลัย ฉวีจันทร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

219 นางสาว ศลิษา เถาวัลย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี

220 นางสาว ปรารถนา ยะนัง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ไพบูลย น้ําขุน 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 ่122  

อบรมระหวางวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 122 
(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) 

 


