




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว กมลชนก เสียมไหม เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะศรีบอยา เหนือคลอง กระบี่

2 นางสาว สุนิชญา แนนเกลี้ยง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โนนพะยอม ชนบท ขอนแกน

3 นางสาว สุดาภรณ พวงบุตร เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. พวา แกงหางแมว จันทบุรี

4 นางสาว พัชญา ไกยวงศ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. จันทเขลม เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี

5 นางสาว ชนันธร ภักดิ์จํานงค เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

6 นางสาว วันวิสาข อารีราษฎร เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

7 นาย ภูริณัฐ สีเหลือง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

8 นาย กฤต หวงไธสง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

9 นาย ธวัชชัย วงษสมิง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

10 นาย อธิบดี บอมี นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. ปรกฟา เกาะจันทร ชลบุรี

11 นาย ณัฐพงษ จารุขจรรัตน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ปรกฟา เกาะจันทร ชลบุรี

12 นาย พลวัฒน พานทอง เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทม. ปรกฟา เกาะจันทร ชลบุรี

13 นางสาว กรรัมภา นิลคง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. บอทอง บอทอง ชลบุรี

14 นางสาว วิภารัตน แนบชิด นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

15 นาย พชรพล ขจรฤทธิ์ สถาปนิก  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

16 นาย ธีรภัทร บอพลอย วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

17 นาย ภูริทัต เหมือนบุญลือ นักผังเมือง  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

18 นาย นฤดล คชบาง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

19 นาย ศุภเจตน เจริญมายุ นิติกร  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

20 นางสาว ธนาภรณ ลือชา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

21 นาย รณกร ศรีสุนทรสกุล เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

22 นาง เสาวนีย กอบขุนทด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บานบึง บานบึง ชลบุรี

23 นางสาว สุจิตรา เสมา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี

24 นางสาว ศรัญญา มูลทา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. หนองตําลึง พานทอง ชลบุรี

25 นาย ชญานิน เหงาโอสา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี

26 นางสาว อุนเรือน โพธิ์ขํา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี

27 นางสาว อัชราภรณ โลกานัง ครูผูชวย  - ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี

28 นางสาว ฐาปนี ครองทองสี ครูผูชวย  - ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี

29 นางสาว หทัยชนก ทวีปญญาภรณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

30 นางสาว ชัญญาภัค คําไหว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

31 นางสาว พัณณิตา วิจาอาย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

32 นางสาว ภัคจิราพัชร อภิวัตนวัชรากุล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บางพระ ศรีราชา ชลบุรี

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 97

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 24 - 29 กรกฎาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นาย ศิวกร ไกรคุม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

34 นาย ภูวิชชวัตร ศรีเมือง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

35 นาย ภาคภูมิ แกวมาก นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

36 นางสาว เชอรี่ อาจยิ่งยง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. เขาชีจรรย สัตหีบ ชลบุรี

37 นางสาว ชุดาภรณ นาควัชรางกูร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี

38 นางสาว จินตนา เเสนสามารถ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี

39 นางสาว ศิริธร   พรมเมตตา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี

40 นาง สุธิศา ศรีสวัสดิ์ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

41 นาย ศิวโรจน จันทรเรือง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

42 นางสาว ประภาพรรณ ปนวิเศษ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. วัดสิงห วัดสิงห ชัยนาท

43 นางสาว สุดารัตน สังขนอย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เที่ยงแท สรรคบุรี ชัยนาท

44 นางสาว กัญญาพัชร แปงร่ํา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บางขุด สรรคบุรี ชัยนาท

45 นาย มนัสพงษ กอนทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังไกเถ่ือน หันคา ชัยนาท

46 นางสาว ทองสุมน อุบลกิจ นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ อบต. ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ

47 นาย คมเคียว นาสมบัติ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ

48 นาย วิวัฒน จันใจวงศ เจาพนักงานการคลัง  ปฏิบัติงาน อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

49 นางสาว ณัฐชยา กิติคํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. สันทรายมหาวงศ สารภี เชียงใหม

50 นาย ภวินท การะยศ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. สันทรายมหาวงศ สารภี เชียงใหม

51 นางสาว อัยลดา พลพัง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

52 นางสาว มัณฑญา ทองยัง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. คลองใหญ คลองใหญ ตราด

53 นางสาว กาญจนา คนอาจ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. หนองบอน บอไร ตราด

54 นาย ศุกล สินธนวัชร เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทน. แมสอด แมสอด ตาก

55 นาย ภูมินทร ธรรมขันธ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทน. แมสอด แมสอด ตาก

56 นางสาว ขนิษฐา ตางาม เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทน. แมสอด แมสอด ตาก

57 นางสาว กมลวรรณ โพธิ์หวี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนยอ เมืองนครนายก นครนายก

58 นางสาว วัลฤดี ยาวศิริ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

59 นางสาว มยุรี สีวิเส็ง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

60 นางสาว ชลธิชา ระโหฐาน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. องครักษ องครักษ นครนายก

61 นางสาว อนงค สามตรีกัน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม

62 นางสาว นันทนุช สุทธิฤกษ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม

63 นาย ฐนกร พิมพอักษร นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. กระทุมลม สามพราน นครปฐม

64 นางสาว จิราภรณ ตะพรหม เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค
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65 นาย นราธร ธงชัย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค

66 นาย สมเดช วงศพุทธะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค

67 นางสาว ปวีณา บุญมาชาติ ครูผูชวย  - ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

68 สิบเอก ธรรมฤทธิ์ ไตรทิพยพงศ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส

69 นาย รักเกียรติ กองบาง นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. บัวตูม โซพิสัย บึงกาฬ

70 นาย ปาณชัย เทียนวรรณ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. โนนสุวรรณ โนนสุวรรณ บุรีรัมย

71 นาย นายอานนท ปราบหนองบัว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

72 นางสาว รุจิรา ออโพธิ์ทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เมืองไผ หนองก่ี บุรีรัมย

73 นางสาว จิรัชยา วิษุวัตวิวัน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

74 นางสาว  ุสุภัสสร อุนาม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

75 นางสาว อัสวลี อินทรใจดี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

76 นางสาว ธีราพร แกวกลอม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เชียงรากนอย สามโคก ปทุมธานี

77 นางสาว วริตา วัดโลก เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

78 นาง กานดา เจริญธรรม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

79 นางสาว อําภา ฮะโหม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

80 นางสาว กาญจนา ธรรมธาร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

81 นางสาว ธัญสมร เพชรประดับ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

82 นาย ธีระยุทธ ชัยมงคล นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

83 นางสาว แพรวพรรณ พวงเพ็ชร นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ ทต. ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

84 นางสาว บุษยาพรรณ แสไธสง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บางยาง บานสราง ปราจีนบุรี

85 นาย นพดล อนุจันทร เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

86 นางสาว มยุรี วงคนัทธี เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทม. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

87 นางสาว พรอุไร ทองเจียน เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. โคกปบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

88 นาย เจะแหม ยีกาเดียก เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

89 นางสาว ชนิกา หะยีสันติ์ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

90 นาย อิสระ ธาราพงษ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. บานปอม พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

91 นางสาว ประภาพร มั่งมูล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ทุงรวงทอง จุน พะเยา

92 นางสาว กชพร เพ็ชรแกว ครูผูชวย  - ทม. ตะก่ัวปา ตะก่ัวปา พังงา

93 นางสาว ฐิติรัตน จันวัฒนะ ครูผูชวย  - ทม. ตะก่ัวปา ตะก่ัวปา พังงา

94 นาย แวอาลี แวสะมะแอ ครูผูชวย  - ทม. ตะก่ัวปา ตะก่ัวปา พังงา

95 นางสาว กนกลักษณ อึ้งทวี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาปะขอ บางแกว พัทลุง

96 นางสาว เมษนี ประศรีทอง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. นาปะขอ บางแกว พัทลุง
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97 นางสาว พิชญาพัชร แผวเกษม เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. เขาเจ็ดลูก ทับคลอ พิจิตร

98 นาย อานนท นวลดี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เขาเจ็ดลูก ทับคลอ พิจิตร

99 นางสาว จุฑารัตน อุตมะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร

100 นาย สมชาย ชัยตน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังกรด บางมูลนาก พิจิตร

101 นางสาว นพรัตน กํามา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร

102 นาย วัฒนา ทองเยิ้น นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ ทต. นครไทย นครไทย พิษณุโลก

103 นาย ศุภชัย ขุนพิชัย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บอทอง บางระกํา พิษณุโลก

104 นางสาว พิมพไฉล คมขํา วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

105 นาย รัฐเขตต ผาณิตมาส นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

106 นางสาว นวพร มีศิริ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

107 นางสาว กันตญาณภรณ  ไทรนอย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ไรใหมพัฒนา ชะอํา เพชรบุรี

108 นาง จิราพร  จันรสิริ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

109 นางสาว อังคณา ตราชูนิต เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

110 นาย ติธานันท จันทะวงศ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ

111 นางสาว จุฑามาศ ทองปน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ

112 นาย เพชรายุธ พวงสวาง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

113 นาย เฉลิมศิลป แพงมูล นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

114 นางสาว พรนภา เสาดี เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

115 นาย ศรัณยู สุขเกษม นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

116 นางสาว ชโลธร ไชยศรี นายชางสํารวจ  ปฏิบัติงาน อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

117 นาย ภาคภูมิ จันสน นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

118 นางสาว ปาริฉัตร ยะสะกะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

119 นางสาว อรพรรณ มั่นแยม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

120 นางสาว ณัฐนันท กรมณี ครูผูชวย  - อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

121 นางสาว อุษณีย ชัยเนคร ครูผูชวย  - อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

122 นางสาว พิมพมาดา เทียนหอม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. เพชรบูรณ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

123 นาย อดิศักดิ์ สมศรี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. พุขาม วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

124 นาย จงรักษ ดึงประโคน ครูผูชวย  - ทต. หวยออ ลอง แพร

125 นางสาว สมฤดี รัตนเนตร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร

126 นาย สุทธิพงษ พรมชัย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร

127 นาย พงษพัฒน ชมเชย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร

128 นาง พิมพศศิภา เอื้อสามาลย นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ ทต. ปาติ้ว ปาติ้ว ยโสธร
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129 นางสาว กมลชนก ทวีสุวรรณวงศ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

130 นางสาว รุงทิวา ชะบา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ชากบก บานคาย ระยอง

131 นางสาว ชนิดา อภิบาลศรี ครูผูชวย  - อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

132 นางสาว รักษสุดา ไชยวรรณา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

133 นาย อติชาต ศุภกีรติโรจน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

134 นาย นันทวิทย ชูเชื้อ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

135 นาย สมพงษ ศรีโชค เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. จานแสนไชย หวยทับทัน ศรีสะเกษ

136 นางสาว สุจิมา ชูหนู ครูผูชวย  - ทน. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

137 นาย กิตติศักดิ์ สกุนตศรี นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน ทต. บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ

138 นาย พัชรพงษ จันทรทอง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

139 นาย วัชรชัย เลิศบูรณะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

140 นางสาว ณิชมน ปนคํา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

141 นาย ประเทือง ฤทธิสาร นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

142 นาย พิสิฐชัย กิตติพีรชล เจาพนักงานศูนยเยาวชน  ปฏิบัติงาน ทต. เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

143 นางสาว ประกายดาว อือนอก ครูผูชวย  - ทต. เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

144 นาง นงลักษณ สุขรัตน ครูผูดูแลเด็ก  - ทต. เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

145 นาย พงศธร แสงธรรมมิตร เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

146 นาย ธีรยุทธ อินทรโสม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

147 นางสาว กาญจนา สุขพิทักษ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

148 นางสาว นริสรา ดลประสิทธิ์ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

149 นางสาว สุวธิดา โตสัจจวงศ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. คลองเขิน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

150 นาย สรัลพัชร นวลปาน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

151 นาย ปยพงศ แตงศรี เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. กงไกรลาศ กงไกรลาศ สุโขทัย

152 นาย คงศักดิ์ ไกรสีกาจ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย

153 นาย สิทธิพงศ พรอมเพรียง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บานปอม คีรีมาศ สุโขทัย

154 นางสาว ฉวีวรรณ  เรืองแจม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

155 นาย อรรถพล ประทุมมา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

156 นาย ปรเมศวร กาฟก นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. หนองออ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

157 นางสาว ปาวีณา จอแกว นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย

158 นางสาว สาวิตรี อาบสุวรรณ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย

159 นาย นพรัตน ซับซอน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ปากน้ํา สวรรคโลก สุโขทัย

160 นางสาว เกตนสิรี เหน็บบัว ครูผูชวย  - ทม. ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 97

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 24 - 29 กรกฎาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

161 นาย วุฒิชัย ภาโอภาส ครูผูชวย  - ทม. ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี

162 นางสาว กันตฤทัย แดงเอียด ครูผูชวย  - อบต. บานนา บานนาเดิม สุราษฎรธานี

163 นางสาว วรรณนิสา แกวทอง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บานนา บานนาเดิม สุราษฎรธานี

164 นางสาว นฤมล ทองจันทร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ควนสุบรรณ บานนาสาร สุราษฎรธานี

165 นาย บรรดาศักดิ์ แกวเพ็ชร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงเตา บานนาสาร สุราษฎรธานี

166 นางสาว พิมลพรรณ มั่นยืน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. เมืองแก ทาตูม สุรินทร

167 นางสาว ศุภวรรณ สตากลา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร

168 นาย วรุฒ เวชพิทักษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บัวเชด บัวเชด สุรินทร

169 นางสาว วันวิสา จันทรเสม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง

170 นางสาว อุษา พลอยสุกใส เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง

171 นาง กมลชนก มั่งนิมิตร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ศาลเจาโรงทอง วิเศษชัยชาญ อางทอง

172 นาย นพรุจ ขวัญเพชร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. โคกกง ชานุมาน อํานาจเจริญ

173 นาย คทาวุธ มั่งค่ัง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ

174 นาย สิทธิชัย เคนพรม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

175 นาย วรวิช รัตนศรี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บานชัย บานดุง อุดรธานี

176 นางสาว ไพจิตร สังคะโห เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. หายโศก บานผือ อุดรธานี

177 นาย ภูรินท ทับทอง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ผักขวง ทองแสนขัน อุตรดิตถ

178 นางสาว กุหลาบ กอนแกวมูล เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. สองหอง ฟากทา อุตรดิตถ

179 นางสาว วิภารัตน รัตนวัน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี

180 นางสาว เนตรนภา  มีชัย นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. แจระแม เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ใหโอนเขาบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏอยูในหนังสือ เทานั้น 

 

 
 

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

คาลงทะเบียน จํานวน 12,900 บาท/คน (หนึ่งหมื่นสองพันเการอยบาทถวน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองทองถิ่น 

        สาขาบางกระบือ เลขที่บัญชี 018 - 258872 – 0 

หมายเหตุ : กรุณาสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียน พรอมรายละเอียด โดยใหระบุ 

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

ของผูเขารับการฝกอบรม 

ลงในสําเนาใบโอนเงิน เพื่อใชในการออกใบเสร็จรังเงิน 

โดยสงเอกสารมาที่ QR Code กลุมอบรม จะมีเจาหนาที่ตอบกลับให 



แบบฟอรมการนําสงเอกสาร 

กรุณาสงมาที่ QR Code กลุมอบรม 

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที ่97  

อบรมระหวางวันที่ 24 – 29 กรกฎาคม 2565 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 97 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด เบอรโทรศัพท  



 

                                     
 
  
 

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

๑. หลักการและเหตุผล  
 ๑.๑ กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย                   
พ.ศ. ๒๕๕๑ ก าหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และก าหนดให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มีหน้าที่
ด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการ   
และลูกจ้างของกรม ยกเว้นการพัฒนาข้าราชการระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 ๑.๒ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น จะเป็นทรัพยากรภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อน
ภารกิจภาครัฐไปสู่เป้าหมายและท าหน้าที่สนองตอบความต้องการของประชาชนต่อไปได้ในอนาคต ดังนั้น 
จะต้องปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ดี ความรู้ในระเบียบแบบแผนของทางราชการ ความรู้
พ้ืนฐานในการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ หลักการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ สมรรถนะหลักและ
ทักษะที่จ าเป็น ตามต าแหน่งและสายงาน รวมถึงเรื่องวินัยของข้าราชการ ให้กับข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นบรรจุใหม่ ในการนี้ จึงได้มีการจัดท าหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาหล่อหลอมให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ มีค่านิยม                   
องค์ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่พึงประสงค์ในภาพรวม 

๒. วัตถุประสงค์ 
   ๒.๑ เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจแบบแผน                         
ในการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไปสู่การปฏิบัติงานและร่วมมือในการ
ด าเนินงานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

 ๒.๒  เพ่ือปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดีให้ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น เกิดจิตส านึกราชการในการมีวินัย การท างานเป็นทีม ความสามัคคี การท างานเพ่ือ
ประชาชนและการให้บริการประชาชน 

 ๒.๓ เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม
และจริยธรรม จรรยาข้าราชการที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 ๒.๔ เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้และเข้าใจในระบบงาน และ 
ระเบียบกฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   

 ๒.๕ เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 

 
      



-๒- 

 ๓. หลักสูตรและระยะเวลาฝึกอบรม ๕ วัน จ านวน ๔ หมวด จ านวน ๑๖ วิชา ๔๒ ชั่วโมง  

หมวด ชื่อวิชา 
จ านวน 
(ชม.) 

หมวดวิชา
พื้นฐาน 
๖ วิชา ๑๕ ชม. 

๑. วิชา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
๒. วิชา กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 
๓. วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ                 
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
๔. วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ 
๕. วิชา พระราชบัญญัติอ านวยความสะดวก 
๖. วิชา พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

๓ 
๓ 
 

๓ 
 

๓ 
๑.๕ 
๑.๕ 

หมวดวิชา 
ศาสตร์พระราชา               
๓ วิชา ๖ ชม. 

๑. วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
๒. วิชา จิตอาสาเพ่ือพัฒนาตามแนวทรงพระราชด าริในรัชกาลที๑่๐ 
๓. วิชา ความส าคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์ต่อการด ารงอยู่ 
ของชาติไทย 
 

๓ 
๑.๕ 
๑.๕ 

 
 

หมวดวิชาเฉพาะ 
๕ วิชา ๑๕ ชม. 

๑. วิชา ระเบียบ กฎหมายการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
๒. วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธิ และสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
๓. วิชา จรรยาบรรณและวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
๔. วิชา ระเบียบงานสารบรรณ หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ  
๕. วิชา ระเบียบการแต่งกายข้าราชการ และงานพิธีการต่างๆ ที่ควรรู้ 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
 หมวดวิชาเสริม 

๒ วิชา ๖ ชม. 
๑. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ  
๒. วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

๓ 
๓ 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่  

๕. สถานที่ด าเนินการ ตามภมูิภาคต่างๆ ที่ก าหนดในบัญชีแนบท้ายหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-๓- 

 

๖. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                ๖.๑ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจแบบแผนในการท างานของ                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมส่งเสริม                    
การปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติงานและร่วมมือในการด าเนินงานระหว่าง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น 
 ๖.๒ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจิตส านึกราชการในการมีวินัย การท างานเป็นทีม               
ความสามัคคี การท างานเพ่ือประชาชน และการให้บริการประชาชน 

 ๖.๓ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยาข้าราชการที่ส าคัญส าหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 ๖.๔ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้และเข้าใจในระบบงาน และระเบียบ
กฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   

 ๖.๕ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หลักสูตร “ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม” 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 

 
 

           เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐– ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 

วันที่หนึ่ง --- 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

เริ่มลงทะเบียน ๑๔.๐๐ น. ปฐมนิเทศ/แนะนําหลักสูตร  
และการเตรียมความพรอม 

 
วันที่สอง 

 

วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

อาจารยสิริเสาวภา เอกเอี่ยมสิน 

 

วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น ตามระเบียบการบริหาร

ราชการแผนดิน 
นายประยูร รัตนเสนีย (อสถ.) และทีมงาน 

 

 
วิชา จรรยาบรรณและวินัยขาราชการ 

สวนทองถิ่น 
นายขจร ศรีชวโนทัย (รอง อสถ.) 

 

วันที่สาม 
วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ 

อ.พรทิพย นอมนําทรัพย 

วิชา กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับ 

ทิศทางการพัฒนาทองถิ่น 
ผอ.คณิตา ราษฎรนุย 

 

 
วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 

(อาจารย มรภ.สวนสุนันทา) 
 

 
วันที่สี่ 

 

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ  
หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ 

นายขจรชัย วัฒนาประยูร 

วิชา พรบ.อํานวยความสะดวก  
และพรบ.ขอมูลขาวสารของทางราชการ 

ผอ.ธนกฤต รัตนพันธ 

วิชา ระเบียบการบริหารราชการสวน
ทองถิ่น 

นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย 

วันที่หา 
วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธิ และสวัสดิการ

ขาราชการสวนทองถิ่น 
ผอ.เมธา รุงฤทัยวัฒน 

วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ดร.ภริดา ภูศิร ิ

วิชาจิตอาสาเพื่อพัฒนาตามแนวทรง
พระราชดําริในรัชกาลที่๑๐และความสําคัญ
ของสถาบันระมหากษัตริยตอการดํารงอยู

ของชาติไทย 
ดร.ภริดา ภูศิร ิ

วันที่หก 
วิชา ระเบียบการแตงกายขาราชการ  

และงานพิธีการตางๆที่ควรรู 
อ.ณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ 

พิธีปดการศึกษาอบรม/มอบใบประกาศ  

 

หมายเหตุ รับลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต วันที่หนึ่ง เวลา 14.00 น. เปนตนไป 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม
อนามัย (ประเมินดวยตนเอง) 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจาก
ภูมิลําเนาเพื่อเขารับการฝกอบรม  
 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน
รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของ
อาคาร โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งที่เขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 
องศาเซลเชียส จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครัด 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

6. ทุกเชากอนเขารับการฝกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน 
7. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 
8. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวน

เกี่ยวของเขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาต
ผูอํานวยการโครงการอยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 



 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
พิธีเปด/ปด (วันจันทร/วันศุกร) แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
 
วันรายงานตัว และ วันอบรม (วันอาทิตย/วันอังคาร/วันพุธ/วันพฤหัสบดี)  
การแตงกาย  ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 

      หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 
 

 

หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 


