




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว ปุญญรัศมิ์ ศรีทองอินทร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ชองดาน บอพลอย กาญจนบุรี

2 นางสาว อรอนงค ศรีทองอินทร เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ชองดาน บอพลอย กาญจนบุรี

3 นาย มาโนชย คลายเจก นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หนองรี บอพลอย กาญจนบุรี

4 นางสาว ภัทรวดี บอบัวทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ดอนเจดีย พนมทวน กาญจนบุรี

5 นางสาว ภูริดา อ่ําออน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี

6 นางสาว เหมวรรณ สรรเสริญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. แมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร

7 นางสาว มลฤดี จับแสงจันทร นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. แมลาด คลองขลุง กําแพงเพชร

8 นางสาว นัฐวินันท จันทรหอม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร

9 นาง ปรัชญาลักษณ นอยพงษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองไมกอง ไทรงาม กําแพงเพชร

10 นาย กิตติพันธุ ธนผลผดุงกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน

11 นาย อภิสิทธิ์ สุขสิงห เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ขลุง ขลุง จันทบุรี

12 นางสาว จันทิมา ประจง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. ซึ้ง ขลุง จันทบุรี

13 นางสาว ประภาพรรณ วงคอินตา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. หนองตาคง โปงน้ํารอน จันทบุรี

14 นางสาว วิจิตรา ฐิติอมรพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

15 นางสาว บุษยมาส เลิศศิริธรกุล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ปะตง สอยดาว จันทบุรี

16 นาย ภูวดล วิชา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ปะตง สอยดาว จันทบุรี

17 นาย มานิตย นิลแสง วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. บางกะไชย แหลมสิงห จันทบุรี

18 นางสาว วราภรณ อินโอ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

19 นาย ภัทธนชัย ไชยวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

20 นาย จิรศักดิ์ จุลโอภาส นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

21 นางสาว รัตนา เอี่ยมละออ นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทต. บางปะกงพรหมเทพรังสรรค บางปะกง ฉะเชิงเทรา

22 นางสาว พันธิภา จันทรชู นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางปะกงพรหมเทพรังสรรค บางปะกง ฉะเชิงเทรา

23 นางสาว อรชนกภรณ สุวรรณรัตน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บางปะกงพรหมเทพรังสรรค บางปะกง ฉะเชิงเทรา

24 นาย ภาสวร รุงสวาง เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. บางวัว บางปะกง ฉะเชิงเทรา

25 นาย เกรียงไกร มีชัย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. แปลงยาว แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

26 นาย วัชรพล สาตรพันธุ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

27 นางสาว ศิริพร โสสีสุข นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บานซอง พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

28 นางสาว เบญญารัศม ศิริลักษณสกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เมืองเกา พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

29 นาย เจษฏา รุงฤดีชัยมงคล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

30 นาย ชวโรจน แทงทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองจุกกระเฌอ เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

31 นาย เทียรทวี สุวรรณเกิดผล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

32 นาย กมล หมื่นเดช นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทม. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 100

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 11 - 16 กันยายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นางสาว ธัชปภา พุมสุวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. นครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

34 นางสาว รัตนาวดี หนูสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. นครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

35 นาย อดิศักดิ์ บุญศรีภูมิ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. นครเนื่องเขต เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

36 นางสาว วันวิสาข ศรีทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เมืองใหม ราชสาสน ฉะเชิงเทรา

37 นางสาว ภานิชา ชื่นคุณนนท เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ทาบุญมี เกาะจันทร ชลบุรี

38 นางสาว พรพิมล ตรีเพชร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ทาบุญมี เกาะจันทร ชลบุรี

39 นางสาว มณฑาทิพย เกษศรีรัตน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ธาตุทอง บอทอง ชลบุรี

40 นาย นพดล ยอดสุข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. พลวงทอง บอทอง ชลบุรี

41 นาย คณวัฒน อนันตสิทธิพร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

42 นางสาว ปาลิตา สุริฉาย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

43 นางสาว ปานตะวัน อภิรักษมนตรี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

44 นางสาว พรธิวา ชุมจันทร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

45 นางสาว วรรณลดา รัตนโสภา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

46 นางสาว นันทัชพร เปลี่ยนภักดี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

47 นางสาว พันทิพา วงศละคร นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

48 นางสาว อรอุมา สิงหนอก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองซ้ําซาก บานบึง ชลบุรี

49 นางสาว อริยาพร บุนนาค นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี

50 นางสาว นาถยา เหลาถาวร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี

51 นางสาว บุษราคัม ใบทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. คลองตําหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี

52 นาย พัชรดนัย บุญประเสริฐ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

53 นางสาว พิมลรัตน คําดี เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

54 นาย พูลทรัพย มวงวงษ นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

55 นางสาว นารีรัตน บุญหวาน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

56 นางสาว ศิริวรรณ เฮียงจันทึก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

57 นางสาว กานต จิตรประสงค เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

58 นางสาว จิตกตัญู มอญขาม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

59 นาย ธนคุณ แพนแสง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

60 นาย สรศักดิ์ เมืองสุข นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

61 นางสาว สาวิตรี สามารถ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

62 นางสาว พักตรลีลา พิทักษพล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

63 นางสาว ภัทรานิษฐ ชุบกลาง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. อางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี

64 นางสาว วาสนา คามวัลย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. อางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี
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65 นางสาว สิรินาฎ ยอดเพ็ชร นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทม. อางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี

66 นาย เอกอารีย ทัดเทียม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. อางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี

67 นาย เมธี แนบเชย นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

68 นางสาว ปาริชาติ เปยมรอด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

69 นาย ปาณัสม ทองรักสนิท นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

70 นางสาว พัชรินทร สุทธิสุขวรพงษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

71 นางสาว สุภาวดี คางขุนทด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

72 นางสาว ชฎารัตน อภิรักษมนตรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

73 นาย ยุทธนา ภัทรสกลเกียรติ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

74 นาย อรรถพล วรรณโน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

75 นางสาว จิราวดี เข็มนอก เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

76 นาย ณัฏวุฒิ โพอุไร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

77 นาง ศุภพรรณี ไชยงาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี

78 นางสาว วิลาวัลย คงอยู เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี

79 นางสาว รัชชุฎา บัวเกตุ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี

80 นางสาว สิราวรรณ สุขใส นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท

81 นางสาว วรรณทนา วงคสิน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร

82 นางสาว อริสา พราหมมณี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. พะโตะ พะโตะ ชุมพร

83 นางสาว วรมน เสขะพันธ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. ปากน้ําชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

84 นาย ธัญพิสิษฐ  คุณโลก นายสัตวแพทย  ปฏิบัติการ อบต. ดอนแกว แมริม เชียงใหม

85 นาง ราตรี อุทัยดา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เกาะชาง เกาะชาง ตราด

86 นางสาว รัตนา วิจิตรสมบัติ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วังตะเคียน เขาสมิง ตราด

87 นาย กษิติพงศ ชูสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. วังหิน เมืองตาก ตาก

88 นาง วิมลวรรณ นามจันโท นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. บานพราว บานนา นครนายก

89 นาย ณัฎฐธวัฒน วรรณจรรยา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทาทราย เมืองนครนายก นครนายก

90 นางสาว สุคนธทิพย จันทรทรากรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาทราย เมืองนครนายก นครนายก

91 นางสาว วีณา สุวรรณนาบูรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. พระอาจารย องครักษ นครนายก

92 นางสาว ณฐพร แกวมาก นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางหลวง บางเลน นครปฐม

93 นาง จรรยนันท มูลทองนอย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บางหลวง บางเลน นครปฐม

94 นาง อรวรรณ สวัสกิจ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บางหลวง บางเลน นครปฐม

95 นางสาว ชุลีพร สาลีสาย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม

96 นางสาว ขวัญดี สุดสงวน นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ ทต. โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
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97 นางสาว ฐานิตา กันจู นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม

98 นาย จีรศักดิ์ ชิตแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม

99 นางสาว ณัฏฐฎาพร จันทรเพ็ญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางชาง สามพราน นครปฐม

100 นางสาว ธิดารัตน ทานะ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บางชาง สามพราน นครปฐม

101 นาย วราเทพ นรภาร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. พะทาย ทาอุเทน นครพนม

102 นางสาว พรนิภา ราชรองชัย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาหวา นาหวา นครพนม

103 นางสาว อัญชลี หมั่นเขตกิจ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. นิคมเขาบอแกว พยุหะคีรี นครสวรรค

104 นาย จิณณวัตร มั่นใจ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี

105 นางสาว อมรวรรณ โถนอย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

106 นางสาว ปทวรรณ ไชยสนิท นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส

107 นางสาว อัสมะ เจะนิ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส

108 นางสาว ฟรดาวซ เจะโซะ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ลุโบะบือซา ยี่งอ นราธิวาส

109 นาย อามาดา กาเดร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส

110 นาย คมกฤษ อมราพิทักษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส

111 นางสาว วรรณทิยา  แสงชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ

112 นางสาว ปรียาภัทร ศักดิ์คําดวง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ตูมใหญ คูเมือง บุรีรัมย

113 นางสาว วรัญญา ผันอากาศ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตูมใหญ คูเมือง บุรีรัมย

114 นางสาว พนิดา ติละบาล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. นางรอง นางรอง บุรีรัมย

115 นาย เอกชัย ธานี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

116 นาย ณัฐชัย ชุนจํารัส เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

117 นางสาว นิศารัตน คําหวาน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

118 นางสาว สโรชา แจมเเปน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

119 นางสาว ทิพาพัฒน เพ็งนรพัฒน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

120 นางสาว ปวีณา จําปาภา นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. หนาไม ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

121 นาย ธนพัชร มีสมศักดิ์ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. ลําสามแกว ลําลูกกา ปทุมธานี

122 นางสาว อังคณา หุนงาม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ

123 นาย ปวริศ สรอยสุมาลีย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เขาลาน ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

124 นางสาว กุลธิดา บุญมีสุข เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

125 นางสาว กนกพร ทิพยพิมล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

126 นาย สุริยา แดงโชติ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

127 นางสาว สุภาพร นิลดํา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

128 นางสาว ศศิวิมล อุนอินทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ
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129 นาย วศิน ดิษยบุตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

130 นางสาว นันทพร เอกจีน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

131 นางสาว อุไร  อิงอน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

132 นาย วรพล อินทุกร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ศิลาลอย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

133 นางสาว ธันทิวา ชุมแวงวาป นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

134 นาย สันติ แยมวันเพ็ง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี

135 นาง กัญญาณัฐ กุลสวน ครูผูชวย  - อบต. กะไหล ตะก่ัวทุง พังงา

136 นางสาว กฤติยาภรณ สุนทรนนท นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. กะไหล ตะก่ัวทุง พังงา

137 นางสาว สุปรานี เจริญญาติ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. วังกรด บางมูลนาก พิจิตร

138 นาย ธวัชชัย นามงาม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วังกรด บางมูลนาก พิจิตร

139 นางสาว กษมา ไหมสุข นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บอโพธิ์ นครไทย พิษณุโลก

140 นาย เชตะวัน มวงสวน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บึงกอก บางระกํา พิษณุโลก

141 นางสาว กานตชนก ฟกเอี่ยม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บึงกอก บางระกํา พิษณุโลก

142 นาย มานัส ถมยา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หวยทาชาง เขายอย เพชรบุรี

143 นางสาว พิชามญชุ ขวัญชื่นใจ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ

144 นาง นิชกุล นอยนันท นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาพล เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

145 นางสาว ธนันญภรณ รอดแสน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทาพล เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

146 นาย นายมานิต พารา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทาพล เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

147 นาย นัฐพงษ นามโฮง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หวยใหญ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

148 นางสาว อาภาพร กังขอนนอก นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วังทาดี หนองไผ เพชรบูรณ

149 นาง ขจีภรณ กองสี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ลานบา หลมสัก เพชรบูรณ

150 สิบเอก ธีรเดช ศรีสอาด นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ลานบา หลมสัก เพชรบูรณ

151 นาง สุพรรณพา ขันตีชู เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ลานบา หลมสัก เพชรบูรณ

152 นางสาว วิภาดา ดํากระบี่ ครูผูชวย  - อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

153 นาย สุทธิพงษ พรมชัย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร

154 นาย พงษพัฒน ชมเชย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. โชคชัย นิคมคําสรอย มุกดาหาร

155 นางสาว ศิริพร ศรีสุวรรณ ครูผูชวย  - ทต. ละอุน ละอุน ระนอง

156 นางสาว เมธิกา เกี๋ยนคํา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง

157 นาย วุฒิ สุภาพ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บานปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง

158 นาย ทศพล หลวงฤทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. จอมบึง จอมบึง ราชบุรี

159 นางสาว ภัทราพรรณ ปุณยะเนติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ดอนกรวย ดําเนินสะดวก ราชบุรี

160 นาย นายจิรพงศ แสงทอง นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทต. เบิกไพร บานโปง ราชบุรี
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161 นาย ปณณทัต รุนนุช เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองปลาหมอ บานโปง ราชบุรี

162 นาย วรพจน โกมลเปลิน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองออ บานโปง ราชบุรี

163 นาง วัชรกิตติ์ สุภาธง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. ทาตุม ปาซาง ลําพูน

164 นาง จีราพัชร ใจหมั่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ปากชม ปากชม เลย

165 นางสาว ปวันรัตน หอมออน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ปากชม ปากชม เลย

166 นาย พงษพันธ จีนหวั่น เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ปาแกบอหิน ทุงหวา สตูล

167 นางสาว วัศยา อุบลรังสีกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. คลองสวน บางบอ สมุทรปราการ

168 นาย รัชตะ สมหวัง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ

169 นางสาว ดรุณี สงวนชอย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ

170 นางสาว วาทินี ลือขจร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ

171 นาย เกียรติศักดิ์ ธิภาศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ

172 นางสาว ขวัญสุดา อินหลม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ

173 นาย เอกวิทย ดิษฐวัฒน นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ

174 นางสาว วิจิตรา สีเสมอ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ

175 นาย พีรัช จิรยุวัฒนกุล นายสัตวแพทย  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

176 นางสาว ณุวรา สังขแกว นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

177 นางสาว อรณี วงคศรี นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

178 นาย ธนากร ศิวิลัย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

179 นาง เกศรัชตา กัลยาณสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

180 นาย ณฐกมล หงษจร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

181 นาย วิทยา จูแหลมฟา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

182 นางสาว ภัทรวรรณ โพธิเวชกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

183 นางสาว วาริชา บรรจงเพียร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

184 นางสาว กาญจนา ทุมขุน นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

185 นาย แสงสุรีย ศิริกุล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ

186 นางสาว วริศรา เนื่องศรี เภสัชกร  ปฏิบัติการ ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

187 นางสาว อรุณณี ระยายอย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

188 นางสาว ณัจชาธิกรณ ธณโชคปญจากรณ เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

189 นางสาว นิรชา เรืองเดช นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

190 นางสาว ธมนวรรณ เขียวอําพร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

191 นาย ลัทธวิทย เผาพันธุ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

192 นางสาว ภัทราพร ยอดจันทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ
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193 นางสาว ทิชากร อักษรนิติ นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

194 นางสาว วีรวรรณ บุญรวม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

195 นาย กันตพัฒน โพธิ์ศรีทอง นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

196 นางสาว รวิภา พรมจีน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

197 นาย ไพศาล สุขสนาน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

198 นางสาว วศินี อุบลรังสีกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

199 นางสาว ชญานภักดิ์ สุพรรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

200 นางสาว รุจิรา นนทะไชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

201 นางสาว วิภาภรณ คํากุณา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

202 นางสาว กมลนิตย กาญจนจินดาภรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

203 นางสาว นภัสทนันท ทองกร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

204 นางสาว ญาณาธร แกนนินทร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

205 นางสาว กุลธิดา แกวเจริญ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

206 นางสาว วรนุช ปนะกะเส เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

207 นางสาว ปยนุช พิเศษฤทธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

208 นาย ชัยมงคล โพธิรุกข เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

209 นาย เกริกไกร ไชยเจริญ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

210 นาย พันธยุทธ ฉิมชางแตง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

211 นางสาว ไอรดา เกษภาษา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

212 นาย จักรมนตรี ชนะพันธ ครูผูชวย  - ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

213 นางสาว วิไลลักษณ กิมฮวดกุล นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

214 นางสาว สุรัสวดี ผิวพรรณงาม นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

215 นางสาว อารยา เอี่ยมเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร

216 นาย เกรียงไกร หลักเมือง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร

217 นาย สุริยา เห็มทอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

218 นางสาว จิตรลดา พึ่งแพง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

219 นางสาว ณาตยา อาบสุวรรณ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

220 นาย ธงชัย สืบอ่ํา นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. หลักหา บานแพว สมุทรสาคร

221 นางสาว พิชชานันท ตันเกษมขจรศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. อําแพง บานแพว สมุทรสาคร

222 นางสาว พิมสิริ ธนาลฎาภา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

223 นาย ศรายุธ ศัพสุข นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี

224 นางสาว ชัญญาภัค เกตุแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 100

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 11 - 16 กันยายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

225 นาย เชวลิต อินจันทร เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย

226 นางสาว เกตุวดี แกวนิล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย

227 นางสาว สมฤทัย จรลี นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. แมสิน ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

228 นางสาว วณิชญา แสนเงิน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บานไร ศรีสําโรง สุโขทัย

229 นาย ดิลก ญาณปญญา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานไร ศรีสําโรง สุโขทัย

230 นาย วัชรินทร ปนลี้ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานไร ศรีสําโรง สุโขทัย

231 นางสาว ภาวิดา ชุมชุมภู เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. บานไร ศรีสําโรง สุโขทัย

232 นางสาว ศรัญญา ละอองเดช เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. วังใหญ ศรีสําโรง สุโขทัย

233 นางสาว อัจฉรี ทวีวัฒน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. นิคมกระเสียว ดานชาง สุพรรณบุรี

234 นางสาว ประนอม สรอยระยา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

235 นางสาว อรณิชา ขําสุวรรณ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. หัวนา เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

236 นางสาว วรรณนิสา โพธิ์ไพจิตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บานแหลม บางปลามา สุพรรณบุรี

237 นาย ณัฐศิษฎ คงไทย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. วังยาง ศรีประจันต สุพรรณบุรี

238 นางสาว นววรรณ สุมูลเวช นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางเลน สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

239 นางสาว ดวงฤดี บุญรอด ครูผูชวย  - อบต. ตะปาน พุนพิน สุราษฎรธานี

240 นาย ณัฐพล สายศร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. แนงมุด กาบเชิง สุรินทร

241 นาย กลวัชร เพิ่มมี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ตรึม ศีขรภูมิ สุรินทร

242 นางสาว สุกฤตา ปญญาสม เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

243 นางสาว กิติมา ศรีสุมาตย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

244 นาย ธนิต รูปขันธ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

245 นาย ศิวะ ขวาของ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

246 นาง ณัฏฐนันท สลับศรี นักสังคมสงเคราะห  ปฏิบัติการ อบต. หนองหลวง เฝาไร หนองคาย

247 นาย ดุสิต มีเงิน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองหลวง เฝาไร หนองคาย

248 นาย พิชิดชัย อุตตมานะ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. หนองหลวง เฝาไร หนองคาย

249 นาย สุทธิเกียรติ  แสนสงา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ทาลี่ กุมภวาป อุดรธานี

250 นางสาว นัฐวีญา ศรีภาษา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาลี่ กุมภวาป อุดรธานี

251 นางสาว ปริม วงศอนันต นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ขาวสาร บานผือ อุดรธานี

252 นางสาว ญาณิศา นาคทัพ ครูผูชวย  - อบต. หูชาง บานไร อุทัยธานี

253 วาที่รอยตรี เผด็จ ลอยบรรดิษฐ นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

254 นางสาว กมลกานต ยามะณี เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี



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 ของผูเขารับการฝกอบรม 

ลงในสําเนาใบโอนเงิน เพื่อใชในการออกใบเสร็จรังเงิน 

โดยสงเอกสารมาที่ QR Code กลุมอบรม จะมีเจาหนาที่ตอบกลับให 



แบบฟอรมการนําสงเอกสาร 

กรุณาสงมาที่ QR Code กลุมอบรม 

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที ่100  

อบรมระหวางวันที่ 11 – 16 กันยายน 2565 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 100 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 



 

                                     
 
  
 

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 “ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่” 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 

 
 

หมายเหตุรับลงทะเบียนรายงานตัวตั้งแต่ วันที่หนึ่ง เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป 

เวลา 
วัน 

๐๙.๐๐– ๑๒.๐๐ น. 
๑๒.๐๐ – 
๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๗.๐๐น. ๑๖.๐๐ - ๑๙.๐๐ น. 

 
วันที่หนึ่ง 

 
--- 

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

เริ่มลงทะเบียน ๑๔.๐๐ - น.  
เวลา ๑๗.๐๐ น. ปฐมนิเทศ/แนะน าหลักสูตร  

และการเตรียมความพร้อม และวิชาการพัฒนาบุคลากรเพ่ือความก้าวหน้า 
ฐิติมา ปุยอ๊อต 

(ผอ.กลุ่มงานวิชาการเพื่อการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น) 
 

 
วันทีส่อง 

 
 

วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสารที่ 
มีประสิทธิภาพ 

อาจารย์สิริเสาวภา เอกเอี่ยมสิน 
 

 

 

วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
นายประยูร รัตนเสนีย์ (อสถ.) และทีมงาน 

 

 

วิชา จรรยาบรรณและวินัยข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 

  (อสถ.) และทีมงาน 
 
 
 
 

วันทีส่าม 
 

 

วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ  
อ.พรทิพย์ น้อมน าทรัพย์ 

 

วิชา กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับ    ทิศทางการ

พัฒนาท้องถิ่น 
ผอ.คณิตา ราษฎร์นุ้ย 

 
 

 
วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 

(อาจารย์ มรภ.สวนสุนันทา) 
 

 
วันทีส่ี่ 

 
 

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ  
หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ 

นายขจรชัย วัฒนาประยูร 

วิชา ระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
นายสุวิชชา เพ็งไพบูลย์ 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร 

วันทีห่้า 
 

วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธิ และสวัสดิการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
อ.เมธา รุ่งฤทัยวัฒน์ 

วิชา ระเบียบการแต่งกายข้าราชการ  
และงานพิธีการต่างๆที่ควรรู้ 
อ.ณรงศักดิ์ เฉลิมเกียรติ 

กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์/ 
พบผู้อ านวยการหลักสูตร 

วันที่หก 
 

วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ศาสตร์สู่ความส าเร็จที่ยั่งยืน 

ดร.ภริดา ภู่ศิริ 
พิธีปิดการศึกษาอบรม/มอบใบประกาศ  



 

 
  

 
 

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 

 
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) 

 


