




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว เครือทิพย ฟกชาง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

2 นาย อัตถพงศ พวงพี เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. ดอนขมิ้น ทามะกา กาญจนบุรี

3 นางสาว สุรารัตน บรรยง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี

4 นางสาว ธัญชนก สงสม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี

5 นาย ศุภกฤษ สวนสวรรค นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบุรี

6 นางสาว ปานจิตต เรืองอุไร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบุรี

7 นางสาว กันตนา ยืนยง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบุรี

8 นางสาว พรทิพย แผนสมบูรณ ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. ทุงกระบ่ํา เลาขวัญ กาญจนบุรี

9 นางสาว ลภัสรินทร มนัสจินดา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ลานกระบือ ลานกระบือ กําแพงเพชร

10 นางสาว  ุจุฬาลักษณ พุมมาลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. ขลุง ขลุง จันทบุรี

11 นางสาว วรรณรัตน เครืออนันต เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทม. ขลุง ขลุง จันทบุรี

12 นาย พีรกานต เจริญภูมิ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. ขลุง ขลุง จันทบุรี

13 นางสาว ศลิษา สุริการ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. หนองตาคง โปงน้ํารอน จันทบุรี

14 นาย ประกาศิต คงแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คลองตะเกรา ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

15 นางสาว กชพร จันทรสิงห นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

16 นาย ศศินทร มะกูดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

17 นางสาว วิภาดา ใจการุณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บางสมัคร บางปะกง ฉะเชิงเทรา

18 นาย โมไนย นาควงศวาลย นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. บานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

19 นางสาว ชัญญานุช ชัยเนตร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. หัวสําโรง แปลงยาว ฉะเชิงเทรา

20 นางสาว สมร กําลา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

21 นาย ณัฐพล นาหนองตูม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทาไข เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

22 นาย สุระศักดิ์ พละศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พลวงทอง บอทอง ชลบุรี

23 นาย ธนวัฒน คําจันทร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. พลวงทอง บอทอง ชลบุรี

24 นาง โสพิศ วังคีรี ครูผูชวย  - พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

25 นางสาว ประธานพร จําปาพันธุ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานเกา พานทอง ชลบุรี

26 นาย ธนกฤต เพียงตา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานเกา พานทอง ชลบุรี

27 นางสาว เนตรนิภา หมื่นจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานเกา พานทอง ชลบุรี

28 นางสาว ดวงใจ สถาวร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บานเกา พานทอง ชลบุรี

29 นางสาว ณัฎฐนิดา โคกเพลาะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บานเกา พานทอง ชลบุรี

30 นาย อรรถสิทธิ์ ฉัตรทันต เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานเกา พานทอง ชลบุรี

31 นางสาว จุฑามาศ ไกแกว เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บานเกา พานทอง ชลบุรี

32 นางสาว วลัยรัก ขจรกลิ่น เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 108

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นางสาว ธิดารัตน ทองชัย สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

34 นางสาว พัณณชิตา ปางแกว นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี

35 นางสาว นุชนาถ ทะนันชัย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

36 นาย ตะวัน ไกรเทพ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

37 นางสาว อังคณา ประสมศรี นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบต. บอวิน ศรีราชา ชลบุรี

38 นางสาว ชนาธิป เปรมโปรย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หันคา หันคา ชัยนาท

39 นางสาว จุฬารัตน ศรีสุวรรณ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทต. จันจวา แมจัน เชียงราย

40 นางสาว นิตยา ออนมาก นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. ปาตึง แมจัน เชียงราย

41 นางสาว ภัทรกร นากาจิมา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. สันทรายมหาวงศ สารภี เชียงใหม

42 นางสาว ษิญดา เนียมสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โคกยาง กันตัง ตรัง

43 นางสาว อลิษา แดงปรก เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โคกยาง กันตัง ตรัง

44 นางสาว ปริฉัตร พันธเพชร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บอหิน สิเกา ตรัง

45 นางสาว ลัดดาวัลย บินรินทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางดี หวยยอด ตรัง

46 นางสาว สุภาณี นิลแสวง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เกาะกูด เกาะกูด ตราด

47 นางสาว ภัควลัญชญ ฮาดฟอง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. คลองใหญ คลองใหญ ตราด

48 นางสาว กีรติกา ฟกเขียว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานนา บานนา นครนายก

49 นางสาว ภคินี ชาลีนิวัฒน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานนา บานนา นครนายก

50 นางสาว นวพรรษ เชี่ยวชาญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. อาษา บานนา นครนายก

51 นางสาว วรัญญา เจียมจิตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดงละคร เมืองนครนายก นครนายก

52 นาย พลภัทร เฟองวิทยารัตน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. สาริกา เมืองนครนายก นครนายก

53 นางสาว ปนัดดา วิภาคาร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บึงศาล องครักษ นครนายก

54 นาย สิทธิพร แสนฉลาด นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม

55 นางสาว เพ็ญพิตรา เจริญชัยสมบัติ ครูผูชวย  - ทต. บางเลน บางเลน นครปฐม

56 นาย ณัฐกานต พราหมณโชติ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ไผหูชาง บางเลน นครปฐม

57 นางสาว วิจิตรา นาเทเวช นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ทุงนอย เมืองนครปฐม นครปฐม

58 นาย รัตนพล อินทรแสง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงนอย เมืองนครปฐม นครปฐม

59 นางสาว อรอนงค คงเปรม ครูผูชวย  - ทต. บอพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม

60 นางสาว รัชนกพร จําปาแกว นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม

61 นางสาว วิภารัตน กูอัจฉริยกุล ครูผูชวย  - อบต. โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม

62 นาย ปฏิญญา สายขุนทด นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. บานเอื้อง ศรีสงคราม นครพนม

63 นางสาว ศุภากร วงศศักดา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โนนเมืองพัฒนา ดานขุนทด นครราชสีมา

64 นาย วาริทพงษ ภูสงา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ลํามูล โนนสูง นครราชสีมา



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 108

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 21 - 25 พฤศจิกายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

65 นางสาว ณภัค ภูผารัตน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา

66 นาย สิปปกร ปานเรือนแสน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ปากชอง ปากชอง นครราชสีมา

67 นางสาว สุพรรณี ราชสีทา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. กระชอน พิมาย นครราชสีมา

68 นางสาว ชุติกาญจน ชนะประโคน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. กุดโบสถ เสิงสาง นครราชสีมา

69 นางสาว มัทรี ศรีจันทร เจาพนักงานการเกษตร  ปฏิบัติงาน อบต. กุดโบสถ เสิงสาง นครราชสีมา

70 นาย เพชรมงคล ลี้สกุล เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. นากลาง โกรกพระ นครสวรรค

71 นางสาว นภาพร อาชาวัฒนกุล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. นครสวรรคตก เมืองนครสวรรค นครสวรรค

72 นางสาว ญาณิศา วารุลังค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หวยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค

73 นาย ชิตตชนม ทนุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หวยถั่วเหนือ หนองบัว นครสวรรค

74 นางสาว เนารัตน ใจดี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ขุนศรี ไทรนอย นนทบุรี

75 นาย กิตติศักดิ์ ปญญาวาทีนันท วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

76 นางสาว ปวีณา บุญมาชาติ ครูผูชวย  - ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

77 นางสาว มาลินี ศรีสมุทร ครูผูชวย  - ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

78 นางสาว อรวรรณ มาวาลย ครูผูชวย  - ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

79 นางสาว สุนิดา กายอตะฮีปง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส

80 นาง ปณิตตา จิตมงคล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส

81 นางสาว ดารุณี เจะสาและ เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส

82 นางสาว พิมผกา แสนชัย นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

83 นางสาว นภัสรา สมศิริพิทักษ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

84 นางสาว พิราภรณ ศิริภาษณ นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทม. นางรอง นางรอง บุรีรัมย

85 นาย ศิวรักษ วรรณชาลี นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทต. หนองหงส หนองหงส บุรีรัมย

86 นางสาว วริศรา แสนวงษ นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

87 นาย ศิขริน ศรีบูรณะ เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

88 นางสาว อารีย สวัสดิ์พล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

89 นางสาว ลลิตภัทร ไทยดี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

90 นางสาว ชมามาศ อินทบุญศรี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

91 นาย วรภัทร กิจเจริญ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

92 นาย รวีโรจน สุขเจริญ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

93 นางสาว ฮาบีบะ ดาแลหมัน เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี

94 นางสาว นิตยา ซะยานัย เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี

95 นางสาว ฤดีมาศ พุมกล่ํา เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

96 นางสาว สุทามาศ เสือทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
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97 นางสาว ปพิชญา ขาวเงินยวง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

98 นางสาว สรอยทิพย เสือทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บางกระสั้น บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

99 นางสาว ณัฐธิดา ทึงขํา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาตอ มหาราช พระนครศรีอยุธยา

100 นางสาว อะซีเราะ รังสรรค นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บางเหรียง ทับปุด พังงา

101 นางสาว ลิลลี่ สําสู นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. บางเตย เมืองพังงา พังงา

102 นางสาว อาริยา เทือแดง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา

103 นางสาว หทัยรัตน จันทรหนู เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา

104 นาย วรายุทธ ดวงเสน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. คลองทรายขาว กงหรา พัทลุง

105 นาย ณัฐวุฒิ ชาตรี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง

106 นาย จักรี ชูคง เจาพนักงานประปา  ปฏิบัติงาน อบต. เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง

107 นาย มนัสชัย ปามะ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร

108 นางสาว ณัฐณิชา เหมืองอุน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. นครไทย นครไทย พิษณุโลก

109 นางสาว ทาริกา ทองเกลี้ยง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก

110 นาย ธนพล แสงเมือง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก

111 นางสาว สิรินทรฉัตร งามขํา นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ ทต. ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

112 นาย นครินทร แกวจันทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. พุสวรรค แกงกระจาน เพชรบุรี

113 นางสาว ธารทิพย สอนบุญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เขายอย เขายอย เพชรบุรี

114 นาง ยุพาภรณ ไชยลึก นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองชุมพล เขายอย เพชรบุรี

115 นางสาว รมิดา สุขสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองชุมพลเหนือ เขายอย เพชรบุรี

116 นาย อัสนันต แกวสลํา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองปลาไหล เขายอย เพชรบุรี

117 นางสาว ณัชชา ธวัชหิรัญกุล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ไรสะทอน บานลาด เพชรบุรี

118 นาย ปริญญา มาเกิด นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ไรสะทอน บานลาด เพชรบุรี

119 นางสาว ฮายาตี  เจะเลาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาแรงออก บานแหลม เพชรบุรี

120 นาย วงศกร เลาะศิริ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

121 นางสาว กัณฐิกา โตกํา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

122 นางสาว น้ําฝน  โสมะ ครูผูชวย  - อบต. สักหลง หลมสัก เพชรบูรณ

123 นางสาว ณัฐณิชาช อนุพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

124 นางสาว อัจฉรา แดงสุวรรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

125 นางสาว ฟารีดา หมัดบิลเฮด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

126 นางสาว กนกวรรณ วามะขันธ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาสะไมย เมืองยโสธร ยโสธร

127 นางสาว อามิดะ เหมมันต นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บาโระ ยะหา ยะลา

128 นาย อาทิตย สุทธิผาน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บางใหญ กระบุรี ระนอง
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129 นาย ศรายุทธ คงดํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางใหญ กระบุรี ระนอง

130 นางสาว ทิพวัน จิตตหลัง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางใหญ กระบุรี ระนอง

131 นางสาว อรนุช ภูริวิมลชัย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางใหญ กระบุรี ระนอง

132 นางสาว วันอาทิตย บุญทอง ครูผูชวย  - อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

133 นาง กันยกร แดงสกล ครูผูชวย  - อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

134 นางสาว ณัฎฐนิช โอบออม ครูผูชวย  - อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

135 นางสาว อุมาพร เกรียงไกร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ชําฆอ เขาชะเมา ระยอง

136 นางสาว สุดารัตน กําเหนิด นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ ทต. มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง

137 นางสาว กนกพร วีสันเทียะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

138 นางสาว นุสรา จุยสาย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

139 นางสาว วรรณรา ตรีถูกแบบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทานัด ดําเนินสะดวก ราชบุรี

140 นางสาว ปนียา แกวสมบูรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. อางหิน ปากทอ ราชบุรี

141 นางสาว ปสุตา รังสีวรรธนะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. อางหิน ปากทอ ราชบุรี

142 นางสาว ธีรรัชต เทศแยม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบุรี

143 นางสาว นิภาพร บัวขาว เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบุรี

144 นางสาว ปริยา ประมงค นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บานเลือก โพธาราม ราชบุรี

145 นาย อภิสิทธิ์ มานิล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองกวาง โพธาราม ราชบุรี

146 นางสาว นรารัตน บุญมีศิริกุล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หลุมขาว โคกสําโรง ลพบุรี

147 นางสาว นุชจิรา คิดอาน นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ ทม. เขลางคนคร เมืองลําปาง ลําปาง

148 นางสาว ธนิดาภรณ อวนสิมมา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. โนนปอแดง ผาขาว เลย

149 นางสาว รัตติยากร ลมออน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. โนนปอแดง ผาขาว เลย

150 นางสาว มูนา หลอหีม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. คูหา สะบายอย สงขลา

151 นางสาว ขวัญนภา อาจเส็ม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ปาลมพัฒนา มะนัง สตูล

152 นาง เกวลิน สุภา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ

153 นาย ทศพร พันธุรัตน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ

154 นางสาว จิรารัตน ชัยรัตน นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ

155 นาย อัฑฒ แกวเกิดเคน นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. บางโฉลง บางพลี สมุทรปราการ

156 นางสาว กมลวรรณ ใจการุณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

157 นางสาว ศศิชา พูลสวัสดิ์ นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

158 นางสาว กฤษติยา ธนะแกว นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

159 นาย ณัฐดนัย พิทยากิต นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

160 นางสาว นิศาชล จงรักษ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
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161 นาย มนูญ หิงพุดซา เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

162 นางสาว ภัทริน จรดล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

163 นางสาว อภิญญา วสุธรวงศ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม

164 นางสาว เขมณัฏฐ กุลภัสสรณกร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. วัดประดู อัมพวา สมุทรสงคราม

165 นางสาว โสภิสา หาผล นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ ทม. กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร

166 นางสาว อลิศรา ตุมนอก เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร

167 นางสาว ญาณิฐา คนัญญาจงกิจ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

168 นาย พิศิษฐ ชมเชย นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

169 นางสาว ศศิประภา ดอกจันทร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

170 นางสาว เพชรมุกข แสงหมื่น นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ อบต. บานแกง เมืองสระแกว สระแกว

171 นางสาว พรรณภา วันหากิจ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บางโขมด บานหมอ สระบุรี

172 นางสาว กฤฑิษา กิตฑิโยธิน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เมืองขีดขิน บานหมอ สระบุรี

173 นางสาว สุวรรณา ไสยศาสตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี

174 นาย ทิวา นาพิบูลย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ลําสมพุง มวกเหล็ก สระบุรี

175 นางสาว อรพิน การสะอาด ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบุรี

176 นาย พิทยา มูลอินทร ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบุรี

177 นางสาว มุจรินทร แสงสาระวัด เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

178 นางสาว วชิราภรณ จันทพันธ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

179 นาง อภิญญา ไทยรักษา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย

180 นางสาว สกุลรัตน โสภาศรี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย

181 นาง จรรยารัตน สุนสนาม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ตนคราม บางปลามา สุพรรณบุรี

182 นาย นคร บุญแกว นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

183 นาย อดิศักดิ์ ทิพยรักษ นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. กาญจนดิษฐ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

184 นางสาว เมทินี แกวพูล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรธานี

185 นางสาว พรพิตรา พลทามูล นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรธานี

186 นาย ปฐมชัย โชติกะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรธานี

187 นาย วสันต บุญเจริญ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรธานี

188 นางสาว สุนิสา แกวผลึก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรธานี

189 นาย ภาสกร โพธิสาร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรธานี

190 นางสาว รุงนภา นุนสงค นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. บานเสด็จ เคียนซา สุราษฎรธานี

191 นางสาว กันทิมา รุยใหม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. คลองศก พนม สุราษฎรธานี

192 นางสาว ณัทฌา หรนจันทร นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบต. คลองศก พนม สุราษฎรธานี
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193 นาย จักรธร พลคชา นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทร

194 นางสาว มธุกุลยา พิมพสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. สําโรงทาบ สําโรงทาบ สุรินทร

195 นางสาว ธัญญารัตน ไชยบัตร นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทม. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

196 นาย วงศธร จันทรกอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาพู เพ็ญ อุดรธานี

197 นางสาว กาญจนา มวงพิม นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

198 นางสาว ปยนุช งามขํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

199 นางสาว สุทธิดา กวระสูตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ระบํา ลานสัก อุทัยธานี
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หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ 
-------------------------  

1. หลักการและเหตุผล  
 1.1 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ ่น กระทรวงมหาดไทย                   
พ.ศ. 2551 กำหนดให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่พัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และกำหนดให้สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น มีหน้าที่
ดำเนินการเกี่ยวกับการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนข้าราชการ   
และลูกจ้างของกรม ยกเว้นการพัฒนาข้าราชการระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป รวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย  

 1.2 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น พิจารณาเห็นว่า 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นจะเป็นทรัพยากรภาครัฐที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ไปสู่เป้าหมายและทำหน้าที่สนองตอบความต้องการของประชาชนต่อไปได้ในอนาคต ดังนั้น จะต้องปลูกฝัง
ปรัชญาการเป็นข้าราชการท้องถิ่นที่ดี ความรู้ในระเบียบแบบแผนของทางราชการ ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการตามอำนาจหน้าที ่ หลักการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม่ สมรรถนะหลักและทักษะที่จำเป็น        
ตามตำแหน่งและสายงาน รวมถึงเรื่องวินัยของข้าราชการ ให้กับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจใุหม่ 
ในการนี้ จึงได้มีการจัดทำหลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ขึ ้น เพื่อใช้เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาหล่อหลอมให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ มีค่านิยม องค์ความรู้ ทักษะ 
และสมรรถนะที่พึงประสงค์ในภาพรวม 

2. วัตถุประสงค์ 
   2.1 เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจแบบแผน                         
ในการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ไปสู่การปฏิบัติงานและร่วมมือในการ
ดำเนินงานระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 

 2.2 เพ่ือปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดีให้ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น เกิดจิตสำนึกราชการในการมีวินัย การทำงานเป็นทีม ความสามัคคี การทำงานเพื่อประชาชนและ               
การให้บริการประชาชน 

 2.3 เพื่อให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรม
และจริยธรรม จรรยาข้าราชการที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 2.4 เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหมม่ีความรู้และเข้าใจในระบบงาน และ 
ระเบียบกฎหมาย กระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื ่อให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   

 2.5 เพ่ือให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 

/3. หลักสูตร... 
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3. หลักสูตรและระยะเวลาฝึกอบรม ๕ วัน จำนวน 4 หมวด จำนวน 1๑ วิชา ๓๓ ชั่วโมง  

หมวด ชื่อวิชา 
จำนวน 
(ชม.) 

หมวดวิชา
พื้นฐาน 
๓ วิชา ๙ ชม. 

๑. วิชา กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติกับทิศทางการพัฒนาท้องถิ่น 
๒. วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและ                 
ส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน 
๓. วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ 
 

3 
 

3 
 

3 
 
 

หมวดวิชา 
ศาสตร์พระราชา               
๑ วิชา ๓ ชม. 

๑. วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตร์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 3 

หมวดวิชาเฉพาะ 
5 วิชา 15 ชม. 

1. วิชา ระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
2. วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธิ และสวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
3. วิชา จรรยาบรรณและวินัยข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
4. วิชา ระเบียบงานสารบรรณ หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ  
5. วิชา ระเบียบการแต่งกายข้าราชการ และงานพิธีการต่างๆ ที่ควรรู้ 

3 
3 
3 
3 
3 

หมวดวิชาเสริม 
2 วิชา ๖ ชม. 

1. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ  
2. วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ  

3 
3 

4. กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่  

5. สถานที่ดำเนินการ สถาบนัพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือ ตามภูมิภาคต่างๆ 

6. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
                6.1 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีความรู้ ความเข้าใจแบบแผนในการทำงานของ                 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมส่งเสริม                    
การปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไปสู่การปฏิบัติงานและร่วมมือในการดำเนินงานระหวา่ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น 
 6.2 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่น มีจิตสำนึกราชการในการมีวินัย การทำงานเป็นทีม               
ความสามัคคี การทำงานเพ่ือประชาชน และการให้บริการประชาชน 

 6.3 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในคุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยาข้าราชการที่สำคัญสำหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 6.4 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่นมีความรู ้และเข้าใจในระบบงาน และระเบียบ
กฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ   

 6.5 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 
 



 
หลักสูตร “ปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม”่ 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวดัปทุมธานี 

 

หมายเหตุ : 1.) เวลา 10.30 น. รับประทานอาหารว่าง 
               ๒.) เวลา ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารว่าง 
               ๓.) กำหนดการฝึกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 

เวลา 
วัน ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 
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๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 
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วันที่ ๑ 

 
- 

เริ่มลงทะเบียน ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  
ปฐมนิเทศ/แนะนำหลักสูตร  
และการเตรียมความพร้อม 

วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ 
 

วันที่ ๒ 

 

วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบการบริหาร

ราชการแผ่นดิน 
 

วิชา ระเบียบการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
 

วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

 
วันที่ ๓ 

 

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ  
หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ 

 

วิชา กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับทิศทาง 

การพัฒนาท้องถิ่น 

วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธิ และ
สวัสดิการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

 

วันที่ ๔ 
วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสาร 

ที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
วิชา จรรยาบรรณและวินัยข้าราชการ 

ส่วนท้องถิ่น 
 

วิชา ระเบียบการแต่งกายข้าราชการ  
และงานพิธีการต่างๆที่ควรรู้ 

 

วันที่ ๕ 
วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาสตร์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน 
 

พิธีปิดการศึกษาอบรม/มอบใบประกาศ  



ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 

หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 

 

 
  

 
 

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 

 
การแตงกาย 

วันที่ 1 (วันรายงานตัว) - แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
 
วันที่ 2    
วันที่ 3    
วันที่ 4    
 
วันที่ 5 (วันปดอบรม) - แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว  
 
หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 

 


