




ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 นางสาว ณัฐนันท หยุมปญญา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. กําแพงเพชร เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร
2 นางสาว รัชฎาภรณ เรืองวงษ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บึงทับแรต ลานกระบือ กําแพงเพชร
3 นางสาว ธัญลักษณ พรหมมา เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน
4 นาง ปทมา กานนท เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบจ. ขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน
5 นางสาว ธัญญลักษณ จันตํารา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ดงเค็ง หนองสองหอง ขอนแกน
6 นางสาว อภิสรา ปานงาม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
7 นางสาว สุปรียา ดําจับ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บอกวางทอง บอทอง ชลบุรี
8 นาย สุรเกียรติ์ มาตวังแสง เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน ทต. คลองตําหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี
9 นาย อาธร มากพูน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองไมแดง เมืองชลบุรี ชลบุรี
10 นาง ดอกไม ไทยสวัสดิ์ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท
11 นาย อินทนนท คําโฮง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โคกกุง แกงครอ ชัยภูมิ
12 นางสาว ทิพวรรณ จันทรสิงห เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. ซับใหญ ซับใหญ ชัยภูมิ
13 นาย ปยะ แสงงาม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองตูม ภูเขียว ชัยภูมิ
14 นางสาว ชิตชนก เคี้ยนบุน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เขาทะลุ สวี ชุมพร
15 นางสาว วนิษา เกิดเขาทะลุ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาสัก สวี ชุมพร
16 นาง อัญชสา หนองผือ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ผางาม เวียงชัย เชียงราย
17 วาที่รอยตรีหญิง ชนิษฎาพร จันตะหลา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. สงาบาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม
18 นางสาว อัญชัน สุภา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
19 นาย กฤษฎา ปทุมมา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
20 นางสาว อัจจิมา ปาละธรรม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
21 นาย พลากร ริมประสงค เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
22 นางสาว รัชตนิช พิทักษสิทธิ์สกุล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม
23 นางสาว วรรณวิภา บุญเลิศ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. จอมแจง แมแตง เชียงใหม
24 นาย ทับทอง ยะมะโน เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม
25 นางสาว อัยลดา พลพัง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง
26 นางสาว ชุตินันท ไชยบุตร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ตรัง เมืองตรัง ตรัง
27 นาง ผุสดี คนซื่อ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ตราด เมืองตราด ตราด
28 นางสาว ณัชชา มณเทียน เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน ทน. แมสอด แมสอด ตาก
29 นางสาว ปาลิดา โคกกระชาย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เขาเพ่ิม บานนา นครนายก
30 นางสาว นัฐทิชา แสงดารา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
31 นางสาว นันทนา พรั่งพรอมสกุล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองใหม สามพราน นครปฐม
32 นาย ธกฤต ทองมาลัย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม
33 นาง สุภัสราภรณ โสดาลี เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. พระกลางทุง ธาตุพนม นครพนม

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร เจาพนักงานพัสดุ รุนที่ 69 (รหัสหลักสูตร: 010000000001000069)
ระหวางวันที่ 10 - 25 พฤศจิกายน 2565
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34 นาย นิวัฒน บังแสง เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน ทต. โพนสวรรค โพนสวรรค นครพนม
35 นางสาว จินหจุฑา อินภูวา เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. บานกลาง เมืองนครพนม นครพนม
36 นาย อภิชาติ สนธิพันธ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หินโคน จักราช นครราชสีมา

37 นาย นิวัตฒศักดิ์ โถทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. กระโทก โชคชัย นครราชสีมา

38 นาย นิพนธ พรหมประสิทธิ์ เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน ทต. อาวขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช

39 นาง ประเพ็ญ ปรีชาชาญ เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน ทต. ทางิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

40 นางสาว จําเนียร เทพณรงค เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ลําโพ บางบัวทอง นนทบุรี
41 นาย นัฐกรณ ฆะระบุตร เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน ทม. ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี
42 นางสาว อาซีเยาะ สะมะแอ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตะมะยูง ศรีสาคร นราธิวาส
43 นางสาว วนิดา สิงหครุธ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
44 นาง ธนัชชา เกษกุล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส
45 นางสาว กชพรรณ ณ  นาน เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. อายนาไลย เวียงสา นาน
46 นาง นิภาพร พืชขุนทด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โนนศิลา ปากคาด บึงกาฬ
47 นาง พิศมัย พูลเพ่ิม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ
48 นางสาว ณัฐกฤตา ทดสอน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาสวรรค เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ
49 นางสาว ธัญญารัตน จํานงคพันธ เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย
50 นางสาว ศริญญา ซุนเฮงกุล เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. ผไทรินทร ลําปลายมาศ บุรีรัมย
51 นางสาว ณัฏฐภัสสร บางศรีวงษ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี
52 นางสาว วาทินี ครุฑธา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บางสะพานนอย บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ

53 นางสาว อุไรพร สอนสี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
54 นางสาว สุจิตรา หัสดิน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเตย บานสราง ปราจีนบุรี
55 นางสาว สุชานาฎ ชัยโชติ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โนนหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
56 นาง คอรีเยาะห สะมิแม็ง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ปากู ทุงยางแดง ปตตานี
57 นาง นิสา ทองปลองโต เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน ทม. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี
58 นางสาว นิมลศรี นิแว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. กระโด ยะรัง ปตตานี

59 นางสาว นราภรณ ตรีอํานรรค เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บางซาย บางซาย พระนครศรีอยุธยา

60 นางสาว จิรนันท สุขพอดี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. มหาพราหมณ บางบาล พระนครศรีอยุธยา

61 นางสาว ณัฐฐาพร หอมลอม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ไผลอม ภาชี พระนครศรีอยุธยา

62 นางสาว กาญจนา พิษณุ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. งิม ปง พะเยา
63 นางสาว พรทนา ปลอดภัย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. คึกคัก ตะก่ัวปา พังงา
64 นางสาว กนกลักษณ อึ้งทวี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาปะขอ บางแกว พัทลุง
65 นางสาว ชญาภา โงนใจรัก เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
66 นาย สมชาย ชัยตน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วังกรด บางมูลนาก พิจิตร
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67 นางสาว ฤทัยทิพย ลําพอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร
68 นางสาว พาฝน คําภาแกว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาสะแก ชาติตระการ พิษณุโลก
69 นางสาว รสสุคนธ โสพรม เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. สวนเมี่ยง ชาติตระการ พิษณุโลก
70 นางสาว รจนา เพิกสรอยแกว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ไผขอดอน เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก
71 นางสาว หทัยวรรณ จันทนประภาวุฒิ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาชาง บานลาด เพชรบุรี
72 นางสาว รุงทิพย นาคโต เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บานทาน บานลาด เพชรบุรี
73 นาง กัณญาภัค กันตงาม เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. ซับนอย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

74 นางสาว อุไรวรรณ แพทยไชโย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ศิลา หลมเกา เพชรบูรณ

75 นาง สุกัญญา ชํานาญ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. แพร เมืองแพร แพร

76 นางสาว ธนวรรณ สุรินทร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หัวทุง ลอง แพร

77 นางสาว วราภรณ สุขใส เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

78 นางสาว ศศิวิมล ดิษฐาพร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต

79 นาย เกริกศักดิ์กิดากร ชูผุด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต

80 วาที่รอยตรีหญิง ปตมาพร แกวอุบล เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

81 นางสาว กาญจนา สงแกว เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

82 นาง พิกุล คําแทง เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. นาสีนวน กันทรวิชัย มหาสารคาม

83 นางสาว อังคนา ตะนนท เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. แมฮ้ี ปาย แมฮองสอน

84 นางสาว อนันตภร หัตถโดน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บึงแก มหาชนะชัย ยโสธร

85 นางสาว เกศรินทร กุดเปง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

86 นางสาว เพ็ญศรี แจมใส เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บุงคา เลิงนกทา ยโสธร

87 นาย กิติกรณ คําสวาสดิ์ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. พนมไพร พนมไพร รอยเอ็ด

88 นางสาว ศศิมา โพธิ์วัง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. รอบเมือง หนองพอก รอยเอ็ด

89 นาง ณัฏฐนิชา สระหนองหาง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. จ.ป.ร. กระบุรี ระนอง

90 นางสาว ภิรญา พันธุเดช เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง

91 นาง ธนพร สิงหเสนา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

92 นางสาว พัชยา วันเจริญ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

93 นาง วรินทร มาคลาย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สะแกราบ โคกสําโรง ลพบุรี

94 นาย ธีรสิทธิ์ อินปนตา เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. นิคมลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี

95 นาง อิสรีย ผิวละออง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โสน ขุขันธ ศรีสะเกษ

96 นาง นิภาพร อินสุวรรณ เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

97 นางสาว ปุณญพร แสงอรุณ เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

98 นาง สุธีรา บุญสม เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ



ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย (คลองหก) อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร เจาพนักงานพัสดุ รุนที่ 69 (รหัสหลักสูตร: 010000000001000069)
ระหวางวันที่ 10 - 25 พฤศจิกายน 2565

99 นาย จิรัฎฐ วงศสกุลธนยศ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สรางป ราษีไศล ศรีสะเกษ

100 นาง กันตติยานันต โคตรเจริญ เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

101 นางสาว แพรผกา จันทะพันธ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. พิงพวย ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

102 นาง กนกวรรณ สีโนนสูง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

103 นาง สุพรพิศ ศรีรักษา เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. ทาบอน ระโนด สงขลา

104 นางสาว ซัลมา บิลหมัด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. คูหา สะบายอย สงขลา

105 นางสาว สุกัณญา อุนสนธิ์ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

106 นาง อัญญารัตน สรรพศรี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

107 วาที่รอยตรี วรวุฒิ อารักขเทวกุล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. แกงคอย แกงคอย สระบุรี

108 นางสาว สุพิชญา บุตรษา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หวยขมิ้น หนองแค สระบุรี

109 นางสาว ศณิษา วีระพงษ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาขาม คายบางระจัน สิงหบุรี

110 นางสาว รัชดาภรณ พงษอมร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางกระบือ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

111 นาง จุฑารัตน อุณหเลขกะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย

112 นางสาว ชโลธร ทองกรณ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บานใหมสุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย

113 นาง รัดดาวรรณ สุขบุญ เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย

114 นางสาว ฉัตรรัตน บูรณะชาต เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เมืองเกา เมืองสุโขทัย สุโขทัย

115 นางสาว ณัฐนันท วัฒนาพงศโภคิน เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

116 นางสาว จันทรเพ็ญ เพ็ชรทอง เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. พรุไทย บานตาขุน สุราษฎรธานี

117 นาง ราตรี อินทรักษ เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน ทต. ควนศรี บานนาสาร สุราษฎรธานี

118 นางสาว กณิฎฐวนันท ซายบรรณ เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน ทต. วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

119 นางสาว สุนิษา ชูศร เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. ตะกุกใต วิภาวดี สุราษฎรธานี

120 นาง อุไรรัตน หิรัญ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. อุดมพร เฝาไร หนองคาย

121 นาย ณัฐวุฒิ มณีรัตน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ผาตั้ง สังคม หนองคาย

122 นางสาว อรพรรณ รัตนพงศ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โนนทัน เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

123 นางสาว นิตยา บุญธิมา เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. นาเวียง เสนางคนิคม อํานาจเจริญ

124 นาย เฉลิมพล ปาระพิมพ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บะยาว วังสามหมอ อุดรธานี

125 นาย ธนภัทร ภัทรมหาสกุล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บานดาน เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

126 นาย เกียรติศักดิ์ พิมพจันทร เจาพนักงานพัสดุ  ชํานาญงาน อบต. สุขฤทัย หวยคต อุทัยธานี

127 นาย โกศล กิ่งแสง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ยางโยภาพ มวงสามสิบ อุบลราชธานี

128 นาง วัชราภรณ นันทพินิจกุล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองเมือง มวงสามสิบ อุบลราชธานี
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2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลือก ตรวจสอบ

1. เลือก 
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กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 

 



 

หลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ

 

๑. ปรัชญา  มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 
เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตํา
สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมที่ ก

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตร
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนง
ที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง
ปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ

3.  วัตถุประสงค  
 3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง

ตําแหนง 
 3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความ

รับผิดชอบและสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรว

และสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม 
 3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 

และนวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
 3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และ

และการปฏิบัติงาน 
 3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับ             

การปฏิบัติงานระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต

 

เจาพนักงานพัสดุ (ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน/ระดับชํานาญ
 

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

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่

ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง
มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตร

บที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตํา

15 สิงหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กําหนด

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มี
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนา
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงเจาพนักงานพัสดุใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบและสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรว
และสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 
และนวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน 

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับ             
การปฏิบัติงานระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต

 

 

ระดับชํานาญงาน) 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 

โยชนสุขของประชาชนในพื้นที่

กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ 
ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรเจาพนักงานพัสดุ  

บที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงที่

กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ
กลาง กําหนด 

น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 ในการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก

ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนา

ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ 
มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารง

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความ
รับผิดชอบและสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่น

เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ  

จริยธรรมในการปฏิบัติตน 

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับ             
การปฏิบัติงานระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 



 

 

4.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
 4.1 ดํารงตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 
 4.2 จํานวนประมาณ 70 คน/รุน 

5.  รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  16 วัน ดังนี้  
      - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปด   จํานวน   1 วัน 
      - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน         จํานวน 11 วัน 
      - การศึกษาดูงานนอกสถานที่    จํานวน   2 วัน 
      - ศึกษาคนควาดวยตนเอง         จํานวน   1 วัน 
      - พิธีปด                              จํานวน   1 วัน 
 
5.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 3 หมวด 23 วิชา 90 ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 

๑ 
2 
3 

วิชาพื้นฐาน  
วิชาเฉพาะตําแหนง 
วิชาเสริมประสบการณ 

11 
๑3 
4 

33 
45 
 12 

รวม 28 90 
 

หมวดที่ ๑  วิชาพื้นฐาน  จํานวน 11 วิชา 33 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ ที่บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน   
๑) ทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
2) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง     ๓ ชั่วโมง 
3) บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอํานาจ    3 ชั่วโมง 
4) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น    3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.   ๓ ชั่วโมง 
6) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
    และขอมูลขาวสารของราชการ         ๓ ชั่วโมง 
7) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ       3 ชั่วโมง 
8) ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๓ ชั่วโมง 
9) การใชเทคโนโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 
10) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต      3 ชั่วโมง 
11) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน       3 ชั่วโมง 
 

 
 

 



 

 

หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 12 วิชา 45 ชั่วโมง 
  คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสาย

งานเจาพนักงานพัสดุ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) นโยบายการคลังทองถิ่นและการพัฒนารายไดของทองถิ่น          ๓ ชั่วโมง     
2) แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม  
    และคาเชาบานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      6 ชั่วโมง 
3) การจัดทํารายจายงบประมาณประจําป/เพิ่มเติม และแบบจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจาย 
    ตามรูปแบบงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น     6 ชั่วโมง 
4) การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน 
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แกไขเพิ่มเติม  
    และกฎหมายการเงินที่เกี่ยวของ พรอมกรณีศึกษาขอทักทวงของหนวยตรวจสอบ            3 ชั่วโมง 
5) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ 
    กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    6 ชั่วโมง 
6) เทคนิคการควบคุมการกอสรางและการตรวจรับงาน          ๓ ชั่วโมง 
7) การจัดทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี ดวยระบบคอมพิวเตอร 
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (E-LAAS)      6 ชั่วโมง 
8) กฎหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ พ.ศ.๒๕๔๒       ๓ ชั่วโมง 
9) ความรูเรื่องระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)  3 ชั่วโมง 
10) แนวทางปฏิบัติในการจัดหาและจําหนายพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส  
    e-market, e-bidding และ e-GP       3 ชั่วโมง 
11) ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน         ๓ ชั่วโมง 
12) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดดานการเงิน การคลัง 
      ของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น      3 ชั่วโมง 
หมวดที่ 3  วิชาเสริม  (เลือก 4 วิชา 12 ชั่วโมง) 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลาย 
ในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความเปนเลิศ 
ในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด 
1) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่                                                  3 ชั่วโมง 
2) ศิลปะการพูดในที่ชุมชน            ๓ ชั่วโมง 
3) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
4) คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน                         3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงาน บริหารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร  3 ชั่วโมง 
6) การดําเนินการทางวินัยของ อปท.          3 ชั่วโมง 
7) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน        3 ชั่วโมง 
8) การจัดทําภาพหรือกราฟกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เบื้องตน           ๓ ชั่วโมง 
9) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก        3 ชั่วโมง 
10) การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยกลไกระดับทองถิ่น   3 ชั่วโมง 
11) การออกแบบการทํางานโดยใชการคิดออกแบบ (Service Design by Design Thinking) 3 ชั่วโมง 
 
 



 

 

6.  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 2 วัน 
 ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง  

 กิจกรรมตามแนวความคิด CSR (Corporate Social Responsibility) 

 รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 

 ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่เปนเลิศ  

 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP      

 การสงเสริมและการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 การบริหารจัดการขยะ 

 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จ.ลพบุรี 

 เทศบาลหนาพระลาน จ.สระบุรี 

7.  วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การนําอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปญหา 
5) การเรียนรูจากประสบการณและสถานที่จริง 

8.  การประเมินผลการฝกอบรม  
         การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี้ 

(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบงออกเปน 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 500 คะแนน ประกอบดวย  
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
- การนําเสนองานวิชาการ  
- การจัดทํารายงานกลุม 
- การจัดทํารายงานสวนบุคคล  
- การทดสอบประเมินความความรู 
ภาคพฤติกรรม 500 คะแนน ประกอบดวย 
- ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
- การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในกิจกรรม 

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50            
และคะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
    (2) การประเมินผลโครงการอบรม แบงออกเปน 3 สวน คือ  

         - การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จํานวนวิชา            
และระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
  - การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 

  - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวก
ของผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที ่



 

 

9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
    9.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 

   9.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบใน
ตําแหนงสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   9.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถทํางาน
ในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  

  
      9.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม                

มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ  
        9.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม

ในการปฏิบัติตน ปฏิบัตงิาน 
    9.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 





 

 
  

 
 

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 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธปีด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 

หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 


