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หลักสูตร การท าแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และ การจัดท าภาพ (Infographic) 

********************************** 

๑. ปรัชญา  มุ่งพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับการ
ด ารงต าแหน่ง เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงาน สามารถสร้างสรรค์ เชื่อมโยง และบูรณา
การองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม เพ่ือองค์กรและประโยชน์สุขของประชาชนในพ้ืนที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. หลักการและเหตุผล 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ตาม
กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่ น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.  2551 
ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น จึงได้จัดให้มีหลักสูตรการท าแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และ การจัดท าภาพ (Infographic) 
เพ่ือใช้ส าหรับฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่นทุกต าแหน่งให้มีความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานขึ้น ส าหรับผู้บริหาร , 
เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกต าแหน่ง ให้ได้รับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ E-Form 
ซึ่งท าให้สามารถท าแบบฟอร์มออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถให้ผู้ใช้ , ประชาชน เข้าถึงการกรอก
ข้อมูลออนไลน์ได้ง่าย โดยตัวโปรแกรมจะมีการแปลงแบบฟอร์ม ให้ลงสู่ Social ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น 
ทาง LINE , Facebook , Web Site ฯลฯ และเมื่อได้ข้อมูลแล้ว Google Document ยังสามารถ ท าบทสรุป
ผลต่าง ๆ ในรูปกราฟ (Graph) เพ่ือให้เราท าการสรุปผลนั้น ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น ทางสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ได้เล็งเห็นประโยชน์เหล่านี้ จึงได้จัดท า หลักสูตร การท าแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และ 
การท า Infographic ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชาวท้องถิ่น ให้ได้น าประโยชน์จากการท า E-Form จาก 
Google และ ความรู้ที่ได้รับจากการท าสรุปด้วยรูปภาพ ( Infographic) ไปพัฒนางานทางด้านท้องถิ่นให้ได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม 

 3.2 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.3 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถน าเทคโนโลยี สารสนเทศ             
และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ  

 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับ      
การปฏิบัติงานระหว่างกันและสร้างสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 
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4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมและจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/รุ่น 
 4.1 ผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกต าแหน่ง 
 4.2 พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกต าแหน่ง 
 4.3 จ านวนประมาณ 30 คน/รุ่น 
5. รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
      5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม 6 วัน ดังนี้ 
        - รายงานตัวปฐมนิเทศ   จ านวน   1 วัน 

     - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน        จ านวน   5 วัน 
 5.2 โครงสร้างหลักสูตร 30 ชั่วโมง ดังนี้ 
 - วันแรก ของการอบรม 
  - การตรวจสอบ สเปก (Spec) คอมพิวเตอร์ 
  - เทคนิคการใช้อินเตอร์เน็ต (Internet) 
  - เทคนิคการใช้ Browser Google Chrome 
  - เทคนิคการ สืบค้นข้อมูล โดยใช้เว็บไซต์ (www. Google.co.th) 
  - การสมัคร E-Mail ของ Gmail.com 
  - เริ่มต้นรู้จัก Application ต่าง ๆ ของ Gmail 
  - ท าความรู้จัก กับ Google Document 
  - การสร้าง Google เอกสาร Word อย่างง่าย 
  - การท าใบปลิว เพื่อโฆษณา , ประชาสัมพันธ์ ในแบบออนไลน์ 
  - การ Save เอกสาร 
  - การส่ง Google เอกสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์ทาง Mail  
  - การส่ง Google เอกสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social เช่น Facebook , LINE 
  - การเข้าสู่ Google Sheet 
  - การสร้าง Google Sheet แล้วเข้าสู่การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form)

  - การสร้างแบบฟอร์มอย่างง่าย เช่น แบบสอบถามผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น 
  - การเพ่ิมฟิลด์ (Field) ในการกรอกข้อมูล 
  - การ Save ข้อมูล 
  - การส่งแบบฟอร์มที่ได้ไปทาง E-Mail 
  - การส่งแบบฟอร์มที่ได้ไปทางสื่อ Social เช่น Facebook , LINE 

 - วันทีส่อง ของการอบรม 
  - การก าหนดชนิดของข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์ม รูปแบบต่าง ๆ ที่มีให้ 
   - การกรอกข้อมูลแบบ ข้อความสั้น 
   - การกรอกข้อมูลแบบ ข้อความย่อหน้า 
   - การกรอกข้อมูลแบบ หลายตัวเลือก 
   - การกรอกข้อมูลแบบ ช่องท าเครื่องหมาย 
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   - การกรอกข้อมูลแบบ เลื่อนลง หรือ Drop Down 
   - การกรอกข้อมูลแบบ อัปโหลดไฟล์ 
   - การกรอกข้อมูลแบบ สเกลเชิงเส้น 
   - การกรอกข้อมูลแบบ ตารางตัวเลือกหลายข้อ 
   - การกรอกข้อมูลแบบ ตารางกริดช่องท าเครื่องหมาย 
   - การกรอกข้อมูลแบบ วันที่ 
   - การกรอกข้อมูลแบบ เวลา 
  - การก าหนดสีของแบบฟอร์ม , ก าหนดรูปภาพส่วน Head ให้กับแบบฟอร์ม 
  - การขอดูตัวอย่างแบบฟอร์มเสมือนใช้งานจริง 
  - การสร้างแบบฟอร์มที่ยากข้ึน เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
  - การเพ่ิมส่วนการกรอกข้อมูล 
  - การใส่รูปภาพในแบบฟอร์ม 
  - การใส่ วีดีโอ ลงในแบบฟอร์ม 
  - การ Save แบบฟอร์ม 
  - การส่งแบบฟอร์ม ทาง E-Mail และ สื่อ Social เช่น Facebook , LINE 
  - การสร้าง QR Code เพ่ือส่งให้สแกนแล้วเข้าสู่หน้าจอกรอกข้อมูล 
  - ส่งข้อมูลให้ภายในห้องเรียนได้กรอกข้อมูล (ปฏิบัติ) 
  - การดูแบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ได้มา 
- วันที่สาม ของการอบรม 
  - การตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาอีกครั้ง 
  - การท าส าเนาข้อมูล ส่งออก เป็น Excel 
  - การส่งข้อมูล เพื่อ เผยแพร่บนเว็บไซต์ หรือ สื่อ Social ต่าง ๆ 
  - การดูผลข้อมูลตอบกลับ สรุป ออกมาในรูปแบบกราฟ (Graph) 
  - การ คัดลอก กราฟที่ได้ ส่งไปพิมพ์ยัง Google เอกสาร เพ่ือพิมพ์ สรุปผลของข้อมูล 
  - การ คัดลอก กราฟที่ได้ ส่งไปพิมพ์ยัง Google สไลด์ เพ่ือน าเสนอในรูปแบบสไลด์ 
  - เทคนิคในการน าข้อมูลจาก Google ชีต มาใช้ใน Microsoft Excel 
  - การจัดเรียงข้อมูล (SORT) 
  - การกรองข้อมูล (QUERY) 
  - การหาผลรวม SUM 
  - การหาค่าเฉลี่ยด้วย AVERAGE 
  - การหาค่าสูงสุดด้วย MAX 
  - การหาค่าต่ าสุดด้วย MIN 
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   - การนับจ านวนแบบมีเงื่อนไขด้วย COUNTIF 
   - การแปลงตัวเลขยอดรวมให้เป็นข้อความตัวอักษรด้วย BAHTTEXT 
   - การสร้างกราฟ (Graph) 
   - การสั่งพิมพ์ (Print) 

- วันที่ส่ี ของการอบรม 
  - เริ่มการท าสรุปด้วยภาพ (Infographic) 
  - การศึกษารูปแบบต่าง ๆ ของ Infographic 
  - การเข้าเว็ปไซด์ ผู้ให้บริการ จัดท า Infographic 
  - เริ่มต้นใช้ โปรแกรม Microsoft Power Point ในการท า Infographic 
  - การตั้งค่าหน้ากระดาษ เพ่ือจัดท า Infographic 
  - การใช้เครื่องมือของ Power Point ในการเขียนภาพ , สร้างภาพ ลักษณะ Infographic 
  - เริ่มสร้าง สรุป ในลักษณะ Infographic แบบต่าง ๆ 
  - การค้นหาภาพ Infographic ต่าง ๆ บน อินเตอร์เน็ต 
  - ศึกษาการจัดวางองค์ประกอบการแสดง Infographic ที่ถูกต้อง 
  - การ Save งาน Power Point เพ่ือน ากลับมาใช้แก้ไขได้ 
  - การ Save งาน ออกไปเป็น JPEG เพ่ือใช้พิมพ์ หรือ น าเสนอ Infographic 
  - น าเสนอผลงาน Infographic ส่งไปยังรูปแบบต่าง ๆ  เช่น เอกสาร , เว็บไซต์ , สื่อ Social 
  - ฝึกปฏิบัติ 
- วันทีห่้า ของการอบรม 
  - การ Presentation น าเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม 
  - ศึกษารูปแบบ Infographic แบบต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการอบรม 
  - ตอบข้อซัก-ถาม ต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการอบรม 
- พิธีปิดการศึกษาอบรม และมอบประกาศนียบัตร  

๖. วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรม 
๑) บรรยาย / การสัมมนา                                                                                   
๒) กรณีศึกษา / สาธิต / ฝึกปฏิบัติ 
๓) ถามตอบปัญหา 

7. การประเมินผลการฝึกอบรม 

  1) ประเมินผลรายวิชา / วิทยากร 

  2) ประเมินผลโครงการ 

 



วันอาทิตย์
กิจกรรมนักศึกษา

ตารางการศึกษาอบรม หลักสูตรการท าแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และ การจัดท าภาพ (Infographic)

ณ สถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถ่ิน อาคารคัชมาตย์ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วัน / เวลา
05.30-
07.00

น.
09.00-12.00น. 13.00-16.00น. 16.00-19.00น. 20.00-21.00น.

-

กิจกรรมนักศึกษา

-

ปัจฉิมนิเทศ/ปิดการศึกษาอบรม

- กิจกรรมนักศึกษา

ฝึกปฏิบัติ การ Save งานเป็นรูปแบบ File นามสกุล
ต่าง ๆ และ การเผยแพร่ Infographics

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเช
้า

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งว
ัน ฝึกปฏิบัติ การเพิม่ส่วนของแบบฟอร์ม และการเผยแพร่

แบบฟอร์มทางส่ือ Social

ฝึกปฏิบัติ การสรุปผล และ การส่งข้อมูลออกเป็นกราฟ 
(Graph)

ฝึกปฏิบัติ การสร้างภาพ Infographics จาก Power 
Point ฝึกปฏิบัติ การสร้าง Infographics บน โปรแกรม Canva

ฝึกปฏิบัติ ศึกษาขึ้นตอน และ วธิกีารจัดท า 
Infographics

- ลงทะเบยีน / รายงานตวั

ฝึกปฏิบัติ การส่งข้อมูลออกเป็น Google Sheet , 
Excel และ การค านวณหาค่าต่างๆ

ฝึกปฏิบัติ ศึกษารูปแบบชนิดของ Field ของ Google
 Form

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย
็น

- กิจกรรมนักศึกษา

ปฐมนิเทศ

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา-

ฝึกปฏิบัติ เทคนิคการใช้ Gmail และ การพิมพ์งาน
ด้วยเสียงด้วย Google Document

ฝึกปฏิบัติ การเร่ิมต้นใช้งาน Google Form และการ
สร้างแบบฟอร์มเบือ้งต้น

วันศุกร์

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ

วันพฤหสับดี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

1 นาย กฤษณะ แสงพวง นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทต. หนองอีบุตร ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์ 05461403

2 นางสาว กมลทิพย์ ทองศิริ เจา้พนักงานธรุการช านาญงาน ทม. กาฬสินธุ์ เมืองฯ กาฬสินธุ์ 04460102

3 นาย ธรีะยทุธ การะภักดี นักประชาสัมพันธป์ฏิบัติการ ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 05620401

4 นาย ธนกฤต วรรณภพ เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน อบต. คณฑี เมืองฯ ก าแพงเพชร 06620110

5 นางสาว ฐิติพรรณ หนูทัศน์ เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน อบต. ห้วยม่วง ภูผาม่าน ขอนแก่น 06402006

6 นาง กาญจณา วงค์วงัจนัทร์ นักวชิาการศึกษาช านาญการ ทต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 05200407

7 นาง ศิริรัตน์ วยัวฒิุ ครู ทต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 05200407

8 นางสาว รัตติวรรณ เพียรดี ครูพีเ่ล้ียงเด็ก ทต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 05200407

9 นาง ไพลิน ทองธชั ครู ทต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี 05200407

10 นาย สมพร ไตยวงค์ นักวชิาการศึกษาช านาญการ อบจ. ชลบุรี เมืองฯ ชลบุรี 02200101

11 นาย จกัรพงศ์ ลาภขุนทด ผู้ช่วยเจา้พนักงานธรุการ ทต. ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 05360803

12 นางสาว แคทรียา เสาโกมุท ผู้ช่วยนักวชิาการเกษตร ทต. ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ 05360803

13 นาง ฉลองรัตน์ นาคส่ัว นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

ทม. หลังสวน หลังสวน ชุมพร 04860401

14 นางสาว ภัทรสิริ ศรีโยทัย นักจดัการงานทั่วไปช านาญการ อบจ. เชียงใหม่ เมืองฯ เชียงใหม่ 02500101

15 นางสาว ภัทรานิษฐ์ ววิฒัน์ชัยพร นักประชาสัมพันธป์ฏิบัติการ ทต. แม่อาย แม่อาย เชียงใหม่ 05501001

16 นาง เบญจมาภรณ์ พงศาปาน เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน อบต. ควนปริง เมืองฯ ตรัง 06920108

บัญชรีำยชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขำ้รบักำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรท ำแบบฟอรม์ออนไลน์ (E-Form) และกำรจัดท ำภำพ (Infographic) รุ่นที่ 5

รหัสหลักสูตร: 080000000000100005

อบรมระหว่ำงวันที่ 14 - 19 สิงหำคม 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

บัญชรีำยชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขำ้รบักำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรท ำแบบฟอรม์ออนไลน์ (E-Form) และกำรจัดท ำภำพ (Infographic) รุ่นที่ 5

รหัสหลักสูตร: 080000000000100005

อบรมระหว่ำงวันที่ 14 - 19 สิงหำคม 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

17 นางสาว สุภาพร แก้วขุนทอง นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ อบจ. ตรัง เมืองฯ ตรัง 02920101

18 นาย นิติพงศ์ ปานทน ผู้ช่วยนักวชิาการประชาสัมพันธ์ อบจ. ตรัง เมืองฯ ตรัง 02920101

19 นาง ญาณิศา เรืองข า เจา้พนักงานธรุการช านาญงาน ทต. ล าภูรา ห้วยยอด ตรัง 05920602

20 นาย คุณานนต์ ค าใส พนักงานทั่วไป อบต. ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก 06630502

21 นาย อนันตชัย ฮอมเงิน พนักงานทั่วไป อบต. ท่าสองยาง ท่าสองยาง ตาก 06630502

22 นางสาว เบญจวรรณ จนัทร์ภักดี เจา้พนักงานธรุการช านาญงาน ทม. ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช 04800103

23 นางสาว ชนาทิพย์ ขาวเรือง นักประชาสัมพันธป์ฏิบัติการ อบต. เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช 06801307

24 วา่ที่ร้อยตรี สกล เหรียญเครือ เจา้พนักงานธรุการปฏิบัติงาน อบต. ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี 06120407

25 นาย บูคอรี สะโต เจา้พนักงานธรุการช านาญงาน อบต. ลุโบะสาวอ บาเจาะ นราธวิาส 06960308

26 นางสาว ณิชชาภัทร บ ารุงตน นักผังเมืองช านาญการ อบจ. ปทุมธานี เมืองฯ ปทุมธานี 02130101

27 นาง ยวุธดิา ชมบุญ พนักงานทั่วไป ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี 04130202

28 นางสาว สุกัญญา แดงด้วง ลูกจา้ง ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี 04130202

29 นางสาว ธนิกา พันธห์วา้ ผู้ช่วยนักจดัการงานทั่วไป อบต. สวนพริกไทย เมืองฯ ปทุมธานี 06130116

30 นางสาว ส.ชวนพิศ แพ่งอุทัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล อบจ. ประจวบคีรีขันธ์ เมืองฯ ประจวบคีรีขันธ์ 02770101

31 นาง อรอุมา ค้ าชู นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบต. ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจนีบุรี 06250806

32 นางสาว ขวญัชีวา คุ้มญาติ เจา้พนักงานธรุการช านาญงาน อบต. วดัพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 06650120

หนา้ที ่2/4 Update รายชื่อ 7/11/2022 3:48 PM



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

บัญชรีำยชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขำ้รบักำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรท ำแบบฟอรม์ออนไลน์ (E-Form) และกำรจัดท ำภำพ (Infographic) รุ่นที่ 5

รหัสหลักสูตร: 080000000000100005

อบรมระหว่ำงวันที่ 14 - 19 สิงหำคม 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

33 นางสาว สิรินันท์ งานหมั่น คนงาน อบต. วดัพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 06650120

34 นางสาว ธนิดา คลังวเิชียร นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบต. แม่ลา นครหลวง พระนครศรีอยธุยา 06140308

35 นาย ชุมพล อุบลน้อย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แก่งกระจาน แก่งกระจาน เพชรบุรี 06760801

36 นางสาว ชฎาพรรณ กิจวรรณ นักวเิคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ

อบต. เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 06671103

37 นาง นุสร คีรีรัตน์สกุล ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน อบต. เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 06671103

38 นาง จรัิชญา ฤทธิ์เนติกุล ผู้ช่วยนักพัฒนาการท่องเที่ยว อบต. เข็กน้อย เขาค้อ เพชรบูรณ์ 06671103

39 นางสาว สาริศา ทองปาน นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 06670805

40 นางสาว กิตติยา ชัยปรีดา นักประชาสัมพันธช์ านาญการ ทต. ฉลอง เมืองฯ ภูเก็ต 05830103

41 นางสาว นภัสวนัต์ พฤติสืบ นักประชาสัมพันธป์ฏิบัติการ ทต. ราไวย์ เมืองฯ ภูเก็ต 05830107

42 สิบเอก สงัด เพ็งอารีย์ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ช านาญการ

ทต. โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด 05451607

43 นางสาว พนิตา บุญประเสริฐ นักวชิาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ทม. มาบตาพุด เมืองฯ ระยอง 04210103

44 นางสาว ธนาวรรณ สีเข้ม แพทยแ์ผนไทยปฏิบัติการ ทม. มาบตาพุด เมืองฯ ระยอง 04210103

45 นางสาว ณิชกานต์ บุตรพรม นักกายภาพบ าบัดปฏิบัติการ ทม. มาบตาพุด เมืองฯ ระยอง 04210103

46 นาย วรีะชัย อาษารินทร์ นักจดัการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. เขาแก้ว เชียงคาน เลย 05420302

47 นางสาว รัชนีกรณ์ ชมมณี นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ทต. นาดินด า เมืองฯ เลย 05420105

48 นางสาว วฒันศิริ ศรีค าทิพย์ เจา้พนักงานประชาสัมพันธ์

ปฏิบัติงาน

อบต. ละทาย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 06330313
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ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชือ่ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

บัญชรีำยชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขำ้รบักำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรท ำแบบฟอรม์ออนไลน์ (E-Form) และกำรจัดท ำภำพ (Infographic) รุ่นที่ 5

รหัสหลักสูตร: 080000000000100005

อบรมระหว่ำงวันที่ 14 - 19 สิงหำคม 2565

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

49 นาย ยศภัทร  ้เนียมสวสัด์ิ นักวชิาการส่ิงแวดล้อมปฏิบัติการ อบจ. สมุทรสาคร เมืองฯ สมุทรสาคร 02740101

50 จา่เอก เริงชัย กะมล นิติกรช านาญการ อบจ. สระแก้ว เมืองฯ สระแก้ว 02270101

51 นางสาว สุวภัทร เขียวอรุณ นิติกรปฏิบัติการ อบต. ปากน้ า สวรรคโลก สุโขทัย 06640705

52 นาย เจษฎา ทองอยู่ นักประชาสัมพันธป์ฏิบัติการ ทต. กงไกรลาศ กงไกรลาศ สุโขทัย 05640401

53 นางสาว สมัชญา หาญเสมอ เจา้พนักงานการเงินและบัญชี

ช านาญงาน

อบต. ประดู่ ส าโรงทาบ สุรินทร์ 06321204

54 นาย ณัฐพงษ์ ไตรยสุทธิ์ นักพัฒนาการท่องเที่ยวปฏิบัติการ ทน. อุดรธานี เมืองฯ อุดรธานี 03410102

55 นางสาว โชติกา ใจนิ่ม ผู้ช่วยเจา้พนักงานประชาสัมพันธ์ ทต. ง้ิวงาม เมืองฯ อุตรดิตถ์ 05530111
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การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
1. ก่อนการเดินทาง ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรมอนามัย 
2. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” ก่อนการเดินทางจากภูมิล าเนา

เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม 
3. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหน่วยงานที่ภาครัฐให้การรับรองก่อน

การเดินทาง 48 ชั่วโมง และให้น าใบรับรองผลการตรวจแสดงต่อเจ้าหน้าที่โครงการในวันรายงานตัว พร้อมทั้ง
ส าเนาหลักฐานการได้รับวัคีีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสตามจ านวนของวัคีีนแต่ละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ในทุกทางเข้า-ออกของอาคาร 
โดยท าการตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายทุกคน ทุกครั้งที่เข้า -ออกอาคาร หากพบว่ามีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศา
เซลเซียส จะด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานที่ในวันรายงานตัว 
6. ทุกเช้าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกคน 
7. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล ทุกจุดเข้า-ออกอาคาร ห้องอบรม หน้าลิฟท์ ฯลฯ 
8. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพ่ีอสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่อยู่

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้นั่งห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งด าเนินการตาม

มาตรการอย่างเคร่งครัด 
10. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเป็นพื้นที่ควบคุม ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า

มาภายในอาคารสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต และห้ามผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องแจ้งผู้อ านวยการโครงการหรือเจ้าหน้าที่
โครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ออกเป็นมาตรการเสริมเพ่ือปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 กรณีฝุาฝืน

ระเบียบ/ข้อก าหนด ทางสถาบันฯ จะส่งตัวกลับทันทีพร้อมทั้งรายงานให้ต้นสังกัดทราบเพื่อด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 

 
 
 



 
ระเบียบการแต่งกายและรายงานตัว 

 
1. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รายงานตัว เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ สถานที่จัดโครงการฝึกอบรม                   

 พร้อมหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด ส าเนาการช าระเงินค่าลงทะเบียน, ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) 
และส าเนาหลักฐานการได้รับวัคซีนปูองกันโควิด-19 ครบโดสตามจ านวนของวัคซีนแต่ละชนิด  
 

2. การแต่งกายระหว่างการฝึกอบรม 
 วันจันทร์และวันศุกร์ เครื่องแบบข้าราชการสีกากี 
 วันอังคาร แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือ ผ้าพ้ืนถิ่น 
 วันพุธและพฤหัสบดี แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวคอปก แขนสั้น หรือ แขนยาว เท่านั้น 
 
 สุภาพบุรุษ แต่งกายด้วย เสื้อเชิ้ตสีขาวคอปก แขนสั้น หรือ แขนยาว เท่านั้น 
  รองเท้าหุ้มส้นสีด าเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าผ้าใบ) 

 
สุภาพสตรี แต่งกายด้วย เสื้อเชิ้ตสีขาวคอปก แขนสั้น หรือ แขนยาว เท่านั้น 

    กระโปรงสีด าเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกง) 
  ส าหรับสตรีตั้งครรภ์ ให้ใส่ชุดคลุมท้องได้ 
    รองเท้าหุ้มส้นสีด าเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าอื่นๆ) 


