




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ปุณภิลาศ นรากรพิพัฒน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. คลองยาง เกาะลันตา กระบี่

2 นางสาว ธดาภรณ แกวบานดอน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

3 นาย มนชัย ศรียาน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

4 นาย วรท ไชยโคตร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

5 นาย อามีน ยีเด็ง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. พรุดินนา คลองทอม กระบี่

6 นางสาว คัมภิรดา ไชยเดช นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทุงไทรทอง ลําทับ กระบี่

7 นาย คชานน จันทรนวล นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทุงไทรทอง ลําทับ กระบี่

8 นางสาว จริยพัช นกทอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี

9 นาย ณพทัศน สมบูรณ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบุรี

10 นางสาว ปนัดดา เสลาคุณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หวายเหนียว ทามะกา กาญจนบุรี

11 นาย สมพงษ คงสกุล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. บอพลอย บอพลอย กาญจนบุรี

12 นางสาว กฤษณา สังขทอง นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. เอราวัณ ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

13 นาย เอกพจน พุทธมาตย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. ทับไทร โปงน้ํารอน จันทบุรี

14 นางสาว ชุติกาญจน ภูผามานัง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาตะเกียบ ทาตะเกียบ ฉะเชิงเทรา

15 นางสาว ศศิธร ใจบุญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

16 นาย วชิรวิทย ชาวปากน้ํา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

17 นางสาว เพ็ญพรรณ ชูเดช นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

18 นาย มนัสพล เสถียรดี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. คลองบานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

19 นางสาว ธีรกุล เทตะรัตน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. คลองบานโพธิ์ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

20 นางสาว นราวดี นามลิวัน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. คลองประเวศ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

21 นางสาว ปนัดดา ศรประสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. คลองประเวศ บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

22 นางสาว ฉัพพรรณาภา  ยินดี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

23 นางสาว พนิดา การุญ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

24 นางสาว ชลัลดา นาราษฎร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

25 นางสาว ณัฐชา มะโนขันธ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

26 นางสาว พนัดดา แสงจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางกะไห เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

27 นางสาว ประภาพรรณ   มวงงาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

28 นางสาว กาญจนี ขันคํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

29 นางสาว นารีรัตน แสนภักดี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

30 นางสาว รัชนี สิงหบุญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

31 นาย ฉัตรชัย เครือแตง นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

32 นางสาว ชนัญชิดา บุญเทพ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทุงพระยา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 103

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นางสาว สุจิตรา ชาลีเปรี่ยม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

34 นาย ปรมินทร สีจันทรฮด นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี

35 นางสาว ธัญวรรณ โคตรภูธร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี

36 นาย เชาววัฒน เมฆวรรณ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี

37 นางสาว กฤษณา เกตุอินทร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หนองเหียง พนัสนิคม ชลบุรี

38 นาย ธุวานันท ลุนบง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี

39 นางสาว มิรันตี สมหารวงศ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี

40 นางสาว นุชรีย คงทรัพย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

41 นางสาว ศิริวรรณ นางาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

42 นาย ธนัชชา ตั้งตน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

43 นางสาว กัญณิช ชนะวณิชย นายสัตวแพทย  ปฏิบัติการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

44 นาย ชัยวัฒน ทองสุทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

45 นางสาว ธนภรณ สอนสุทธิ์ นักกายภาพบําบัด  ปฏิบัติการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

46 นางสาว พิชญานิน นอยตะริ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

47 นางสาว ปญญมาศ แทนแกว นักกายภาพบําบัด  ปฏิบัติการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

48 นาย ฆโนทัย ภัทรกรินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

49 นางสาว ฐิติกานต เกิดคลาย เภสัชกร  ปฏิบัติการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

50 นาย ศิรชัช วรชุตินธร เจาพนักงานทันตสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

51 นางสาว สุวนันท พูลจะโปะ ครูผูชวย  - ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

52 นางสาว สุมรตี สมานมิตร ครูผูชวย  - ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

53 นางสาว จิราพร แกวคํา ครูผูชวย  - ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

54 นาย ยุทธกิจ จําลอง ครูผูชวย  - ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

55 นาย วรเทพ เขียวนอย ครูผูชวย  - ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

56 นางสาว สุติมา วงคแกว ครูผูชวย  - ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

57 นาย จักรกฤษณ วังคะฮาต ครูผูชวย  - ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

58 นางสาว กัญญาณัฐ กุสโล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

59 นางสาว อาทิตยา หมื่นคง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

60 นางสาว ดนยา เหลืองอุดมชัย นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

61 นาง อุษามาศ สวนดอกไม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท

62 นาย แทนไท สะราคํา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท

63 นาง ณัฏฐกัญจน คงชวย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กันตังใต กันตัง ตรัง

64 นางสาว กชพรรณ ยอดแกว เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. กันตังใต กันตัง ตรัง
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65 นาย พิชุตม โพธิ์ทอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. กันตังใต กันตัง ตรัง

66 นาย ธีรยุทธ เด็นเพชรหนง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. กันตังใต กันตัง ตรัง

67 นางสาว ชุติมา ทองไกรแกว นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. ทาพญา ปะเหลียน ตรัง

68 นางสาว กานตสินี ทิพยรองพล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ทาพญา ปะเหลียน ตรัง

69 นางสาว อนิชจิรา สิสม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

70 นางสาว ณัฐทิตา  ทั่งทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองใหญ คลองใหญ ตราด

71 นาย สุพศิน ลุนบง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. ตราด เมืองตราด ตราด

72 นางสาว ปาจรีย วงษชุม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ตราด เมืองตราด ตราด

73 นางสาว ปทมา โพธิ์พา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ตราด เมืองตราด ตราด

74 นางสาว รจริน คําแดง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. แมตาน ทาสองยาง ตาก

75 วาที่รอยตรีหญิง ธนารีย คนมาก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ทุงกระเชาะ บานตาก ตาก

76 นางสาว ธัญยพรรณ กาญจนคงคา ครูผูชวย  - อบต. ขะเนจื้อ แมระมาด ตาก

77 นางสาว ณัฐธิดา สุมานนต เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ทุงหลวง แมระมาด ตาก

78 นางสาว ธุวพร อุทัยเรือง นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

79 นางสาว อสีตยา โกยม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ลําเหย ดอนตูม นครปฐม

80 นางสาว จุฑามาศ ออนนวม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ลําเหย ดอนตูม นครปฐม

81 นางสาว จุฑารัตน พันธแจม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วัดสําโรง นครชัยศรี นครปฐม

82 นางสาว อมราภรณ นุมแปน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. วัดสําโรง นครชัยศรี นครปฐม

83 นาย อภิชาติ สามสาหราย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. ศีรษะทอง นครชัยศรี นครปฐม

84 นางสาว สรวรรณ พรหมแกว นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางปลา บางเลน นครปฐม

85 นาย ธัชพงศ ยะมาเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางปลา บางเลน นครปฐม

86 นางสาว สุมิณตรา บุญประสาน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางปลา บางเลน นครปฐม

87 นางสาว ปองฤทัย เทพชนะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ไผหูชาง บางเลน นครปฐม

88 นางสาว ชฎามาศ ไชยเวทย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ลําพญา บางเลน นครปฐม

89 นางสาว สิริณัฐ แสงจันทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หินมูล บางเลน นครปฐม

90 นางสาว ณภัสสรณ สุขสวัสดิ์ เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

91 นางสาว นุชนารถ สุขสําราญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

92 นางสาว ปอจันทรฉาย หอมชวย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม

93 นางสาว ชุลีพร สาลีสาย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม

94 นางสาว ขวัญดี สุดสงวน นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ ทต. โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม

95 นางสาว นัฐมน สุภาพรม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม

96 นางสาว อรัญชนก แปนคุมญาติ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 103

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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97 นาย กิตติศักดิ์ อุไรกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. กระทุมลม สามพราน นครปฐม

98 นางสาว นันทพัทธ ชัยดวง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาตลาด สามพราน นครปฐม

99 นางสาว นันทนภัส ชัยดวง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ยายชา สามพราน นครปฐม

100 นางสาว สุทินา เผือกเถาปญญา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ยายชา สามพราน นครปฐม

101 นาย สุวิทย ทองหมั้น นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. เวินพระบาท ทาอุเทน นครพนม

102 นาย ธีระยุทธ แสงวงศ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาใน โพนสวรรค นครพนม

103 นางสาว วันเพ็ญ อัครพิน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โพนสวรรค โพนสวรรค นครพนม

104 นางสาว จงรักษ จงใจสิทธิ์ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาขาม เรณูนคร นครพนม

105 นางสาว พรพิมล ปูบุตรชา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นาขาม เรณูนคร นครพนม

106 นางสาว ชญานาถ ภูมิดอนเขต นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. กุดพิมาน ดานขุนทด นครราชสีมา

107 นางสาว ณัฐริกาญจน ตนทา นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. โคกกระเบื้อง บานเหลื่อม นครราชสีมา

108 นางสาว ยุพา บุญทา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โคกกระเบื้อง บานเหลื่อม นครราชสีมา

109 นางสาว ปรยา แสงทอง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. กฤษณา สีคิ้ว นครราชสีมา

110 นางสาว สุภัสรา ไชยจันดา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา

111 นางสาว ปริญดา มากดํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ปางสวรรค ชุมตาบง นครสวรรค

112 นางสาว จิรประภา กรแกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดอนคา ทาตะโก นครสวรรค

113 นาง ฐิติชญาน ปานขลิบ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทางิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค

114 นาย จักรพงศ เปงบังวัน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หวยถั่วใต หนองบัว นครสวรรค

115 นาย อภิรักษ เชื้อวงศ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี

116 นางสาว ปยพร สายน้ําเย็น นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี

117 นางสาว วนิดา เจริญนนทสิทธิ์ นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

118 นาย สิทธา สิทธารถธรรม วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. บางมวง บางใหญ นนทบุรี

119 นางสาว โสมพรรณ ลําดวน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

120 วาที่รอยตรี อาทิตย มังกรเสถียร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

121 นางสาว สุนิฏฐา อดิเรก วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

122 นาย ณัฐพล เสถียรพานิช นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

123 นาย พรพุฒ ภูเกาแกว นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

124 นาย นิวัฒน ศิริราษฎรตระกูล นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

125 นางสาว ไอศิกา ทองเสวต วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

126 นาย กฤษฎา อินทรแสง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บางไผ เมืองนนทบุรี นนทบุรี

127 นางสาว นุสรา แดงคง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บองอ ระแงะ นราธิวาส

128 นาง ไซนับ เจนวิทยานันท เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บองอ ระแงะ นราธิวาส



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 103

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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129 นางสาว ปณิตา ศรีทองใส เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

130 นางสาว โสภิณ สุขนอย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

131 นางสาว พรรณิภา ประพนธ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. หวยสําราญ กระสัง บุรีรัมย

132 นางสาว กานตธีรา ชิลวงษ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ปราสาท บานดาน บุรีรัมย

133 นางสาว พรอุษา ปจฉิม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

134 นางสาว โรจนรวีย ใจกลา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

135 นาง กีรติ ยืนยง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

136 นางสาว สําอางค คงศิลป เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

137 นางสาว สุธาสินี ภิรมยปาน นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

138 นาย ปวรุจน เงินเรืองโรจน นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทม. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี

139 นางสาว ชลิดา สุภาศิระมนัส เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. คูคต ลําลูกกา ปทุมธานี

140 นางสาว สุจิตรา มากมูล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

141 นางสาว ปริยฉัตร นิวาตโสภณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

142 นางสาว จีราวรรณ จันทรแจมหลา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

143 นาย วรพล สีนวล นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. กําเนิดนพคุณ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

144 นางสาว อําภา มาลี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เขาจาว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

145 นางสาว กุลธิดา บุญมีสุข เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

146 นาย ปวิธ ทับแพ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะหลัก เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

147 นาย รุงชัย พลายเพชร ครูผูดูแลเด็ก  - ทต. คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

148 นาย วรกิจ จงรักษ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หวยทราย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

149 นาง ธนัญญา ชุมจิตต ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

150 นางสาว กัลยากร วงคเณร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

151 นาย ปราบปลื้ม คงสบาย นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

152 นางสาว ชรินรัตน พวงสําราญ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

153 นางสาว ทิพยสุดา ตันติสังวรากูร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

154 นางสาว ดวงเดือน อิ่มทั่ว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

155 นางสาว ปนัดดา นิละนิจ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

156 นางสาว สิริวิมล เกิดทวีพันธ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

157 นางสาว จันทรตระกานต วงศชาลี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

158 นางสาว ธันทิวา ชุมแวงวาป นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

159 นางสาว พีรยา ศาลางาม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

160 นางสาว พัชนิดา สิทธิเสนา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. หนองก่ี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี
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161 นาย ศาสตรศิลป ถิ่นชีลอง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ ทม. หนองก่ี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

162 นาย สันติภาพ เปาจันทึก นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. หนองก่ี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

163 นางสาว แพ็ทธิยา อโนราช นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. หนองก่ี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

164 นาย ประทีป บอชล นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

165 นางสาว ศศิมาภรณ หิรัญอร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

166 นางสาว ภาวิณี พุทธา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

167 นาย ธีระวุฒิ ทองพุ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

168 นาย ธรรมนูญ บุญราโส เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

169 นางสาว สุพัตรา สิมาชัย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

170 นาย จิตติกร ดวนใหญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางยาง บานสราง ปราจีนบุรี

171 นางสาว พิมพใจ บัวแยม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

172 นางสาว ธนาภา พงศประยูร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ดาโตะ หนองจิก ปตตานี

173 นางสาว สตา สุทธิโชติ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ดาโตะ หนองจิก ปตตานี

174 นางสาว ภาวิณีย นวลศรี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ดาโตะ หนองจิก ปตตานี

175 นาย ธนากร บัวจันทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โพธิ์สามตน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

176 นางสาว สาธิตา เจริญฉิม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. โพธิ์สามตน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

177 นางสาว ศลิษา ราญจิตต นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. ตลาดเกรียบ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

178 นางสาว โอปอ เลิศสําอางค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ลุมพลี พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

179 นางสาว ธัญพร ไชยมาตย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. วังนอย วังนอย พระนครศรีอยุธยา

180 นาย วีระยุทธ จุลฑะการ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. วังนอย วังนอย พระนครศรีอยุธยา

181 นางสาว เบญญาดา  คลายทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

182 นางสาว พัชรา แกวมาลา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

183 นางสาว สุชานันท ตายลํายงค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

184 นางสาว นุชนารถ บัวเขียว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

185 นาย ธีรวัต กัลวทานนท นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

186 นางสาว ธนัญชนก สายแปง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

187 นางสาว ดวงกมล สุขอูด ครูผูชวย  - อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

188 นางสาว จันทิราพร ชาวพงษ นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. พิจิตร เมืองพิจิตร พิจิตร

189 นางสาว สุทิศา แสงสุข เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก

190 นางสาว เอกนภา อุนแกว นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน อบต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก

191 นางสาว ฉัตธนัญญ วิชากูล เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ทองแท วัดโบสถ พิษณุโลก

192 นางสาว ภัทรธีรา อุนเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทองแท วัดโบสถ พิษณุโลก
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193 นาย วีรชัย อินแสง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. บานยาง วัดโบสถ พิษณุโลก

194 นางสาว รุจิรา ทาวฮาย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานยาง วัดโบสถ พิษณุโลก

195 นางสาว ทิพวรรณ ฟกแฟง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานยาง วัดโบสถ พิษณุโลก

196 นาย ณัฐพงศ หนูเทียน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ปาเด็ง แกงกระจาน เพชรบุรี

197 นาย ธนรัตน ธีระวันทนีย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

198 นางสาว ไพลิน ตรีเพชรศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบุรี

199 นางสาว อรพรรณ สวางศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หวยทรายเหนือ ชะอํา เพชรบุรี

200 นางสาว ทาริกา สุขเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ปกเตียน ทายาง เพชรบุรี

201 นางสาว ธิติมา   เกิดทอง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี

202 นางสาว สุภาภรณ บุญเหลือ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

203 นางสาว ธมลวรณ เลือดแดง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบุรี

204 นางสาว ภัทรภร รักษาบุญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ

205 นางสาว ประภา เที่ยงธรรม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ

206 นางสาว ชนัญชิดา ราเย็น นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ

207 นางสาว ทวินันท จันทรคุณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บัววัฒนา หนองไผ เพชรบูรณ

208 นางสาว สุพัตรา ใจดี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. น้ําชุน หลมสัก เพชรบูรณ

209 นางสาว ปภัสสร พูลศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. กมลา กะทู ภูเก็ต

210 นางสาว วรุณรัตน ใจสมุทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. กมลา กะทู ภูเก็ต

211 นาย ธนากร สุโทวา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บัวมาศ บรบือ มหาสารคาม

212 นาย ธเนศ ไชยบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. รางบัว จอมบึง ราชบุรี

213 นางสาว รุงนภา รอดนิตย นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. รางบัว จอมบึง ราชบุรี

214 นางสาว ณัฐสุดา ขันขวา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. รางบัว จอมบึง ราชบุรี

215 นางสาว สุวรรณา แสงศิลา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. รางบัว จอมบึง ราชบุรี

216 นางสาว จิราภรณ เพชรแยม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี

217 นาย จตุรงค ยิ้มนอย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เบิกไพร บานโปง ราชบุรี

218 นางสาว ชลลดา โฉมวิลัย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. สวนกลวย บานโปง ราชบุรี

219 นางสาว ภคมณ ตันไทย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ทุงหลวง ปากทอ ราชบุรี

220 นางสาว ธนิตา แสงอาทิตย เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนกระเบื้อง โพธาราม ราชบุรี

221 นางสาว อภิชญา  อุนอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางโตนด โพธาราม ราชบุรี

222 นางสาว สุทธภา กะรนรักษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เจดียหัก เมืองราชบุรี ราชบุรี

223 นางสาว สิริรัตน มินชะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ดอนตะโก เมืองราชบุรี ราชบุรี

224 นาย ปณวัฒน สองบุญ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บางปา เมืองราชบุรี ราชบุรี
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225 นางสาว อทิตยา ชมภูชนะภัย นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บานสา แจหม ลําปาง

226 นาย ณัฐพล ตองใจ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บานสา แจหม ลําปาง

227 นาย ณัฐวุฒิ โพธิ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. บานสา แจหม ลําปาง

228 นางสาว กัลยกร วงคษา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง

229 นางสาว ธันยชนก เรือนทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. เสริมซาย เสริมงาม ลําปาง

230 นางสาว นางสาวขวัญภิรมย อุไรกุล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ปริก สะเดา สงขลา

231 นาย สหภาพ ลิ้มสมณะกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ

232 นางสาว รัตมา จุลวงษ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

233 นาย วราวุธ กาดีวงศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

234 นางสาว วราภรณ ศาสดา นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

235 นางสาว รสวันต สุขแสง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

236 นางสาว กัลยรัตน เฮงหลี นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

237 นางสาว เบญจรินทร บุญจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

238 นางสาว เกษฎาภรณ ภูวิชัย นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ราชาเทวะ บางพลี สมุทรปราการ

239 นางสาว วรรณภัทร สังขทวี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

240 นางสาว สาลิณี อรรถจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

241 นางสาว รัตนเกลา เกตุแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

242 นาย ปรัชญา ถาวรกาล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

243 นางสาว ปวีณา โพธิ์พา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ

244 นางสาว นิรชา เรืองเดช นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

245 นางสาว อาภาพร สุขผอม นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

246 นาย วุฒิชัย ไชยบุรี นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. ปากน้ําสมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

247 นาย อนุสรณ วงษเพ็ชร นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

248 นาย เชาวลิต ผิวออน นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

249 นาย จิตติวัฒน ชินวงศ นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

250 นางสาว ธมลวรรณ เชื้อชาติ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม

251 นางสาว ณัฐกานต เวชสุกรรม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม

252 นางสาว วนิดา ตั้งธรรม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม

253 นางสาว ปภาดา  แสนทวีสุข นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม

254 นางสาว อรทัย เจียมใจ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บางคนที บางคนที สมุทรสงคราม

255 นางสาว ภาลินี เกิดทอง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. คลองโคน เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

256 นางสาว วรรณภา อวมพรม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางแกว เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม
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257 นางสาว วาสนา พันธบัว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

258 นาย วริศ ผิวขํา นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

259 นางสาว ปทมา ชมแค นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. แหลมใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

260 นางสาว พัชรี พูลพิพัฒน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม

261 นางสาว พนิดา  อุดมขันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม

262 นางสาว นภาภรณ  อุนอบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. แพรกหนามแดง อัมพวา สมุทรสงคราม

263 นางสาว ปยฉัตร สิทธิศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร

264 นางสาว พวงเพชร บุญมางาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร

265 นาย ภาสกร เกิดทอง เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทม. กระทุมแบน กระทุมแบน สมุทรสาคร

266 นาย ยงยุทธ แสวงสุข นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร

267 นางสาว กัญญาณี ชูแกว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ดอนไกดี กระทุมแบน สมุทรสาคร

268 นางสาว ภัทรวดี โจทา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร

269 นาง สุพิชญนันทร พวงเจริญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางยาง กระทุมแบน สมุทรสาคร

270 นาย ณัฏฐภัทร ชะเกตุ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองนกไข กระทุมแบน สมุทรสาคร

271 นางสาว จุรีภรณ พิมเสน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองนกไข กระทุมแบน สมุทรสาคร

272 นางสาว กมลชนก จันทรผล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองนกไข กระทุมแบน สมุทรสาคร

273 นาย ภานุวัฒน รอดเข็ม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. คลองตัน บานแพว สมุทรสาคร

274 นางสาว ณฐมน แพลอย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานแพว บานแพว สมุทรสาคร

275 นางสาว นิชนัน เสียงกลอม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานแพว บานแพว สมุทรสาคร

276 นางสาว สิรินดา หุนงาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานแพว บานแพว สมุทรสาคร

277 นางสาว กชพรรณ วงคทาสี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานแพว บานแพว สมุทรสาคร

278 นางสาว ทัตชญา พิกุลหอม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

279 นาง ณัฐธราวรรณ สุภาไชยกิจ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

280 นางสาว บุญนิสา ขาวสําอางค นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

281 นางสาว จิดาภา ยิ้มแยม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

282 นางสาว กรรณิการ เรืองรัตน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

283 นางสาว พัชนีญา พระเดโช เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

284 นางสาว อภิชญา พวงผกา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

285 นางสาว วรัญญา เฟองไกรศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

286 นาย อานนท เจนคุรุกิจ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

287 นาย กิตติธัช ชูดอกไม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

288 นางสาว สาวิตรี วิจิตรโสภา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร
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289 นางสาว นรินทร เลิศศรีนภาพร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

290 นางสาว นภัสรัศมิ์ จันทรประดับ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

291 นางสาว นฤมล บินตวน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

292 นางสาว จิราพร เรืองยังมี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

293 นางสาว พัชรพรรณ เจียรณัย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

294 นาย อัครพงษ สุขสมัย นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

295 วาที่รอยตรี ภัทรพงศ เกตุจันทร นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บานเกาะ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

296 นางสาว ธมล โซะมิน นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

297 นาย เมธาวัฒน วรศรี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

298 นาย ชัยพร ตุมประชา นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

299 นางสาว พัชรพร อุปเนตร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

300 นางสาว ชนิดา บุญชลอ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

301 นางสาว ณิกัญฐิณี มุยแกว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทองเอน อินทรบุรี สิงหบุรี

302 นาย ชลทิศ คําเที่ยง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทองเอน อินทรบุรี สิงหบุรี

303 นางสาว สิริมา ทะนันชัย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทองเอน อินทรบุรี สิงหบุรี

304 นางสาว สุวัจนี เมืองสุข นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทองเอน อินทรบุรี สิงหบุรี

305 นางสาว สาธิตา เจริญนากิจ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงเสลี่ยม ทุงเสลี่ยม สุโขทัย

306 นางสาว สิริกัลยา ออนดีกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย

307 นางสาว พิชชาพร นนทะโคตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย

308 นางสาว จินตนา พานิชสรรพ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย

309 นาย นนทวัฒน แตมลึก นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย

310 นาย ธีรพงศ ฉัตรตระกูล นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบต. บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

311 นางสาว เสาวลักษณ ปาสิงห นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

312 นาย นพนันท สนอุดม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. กฤษณา บางปลามา สุพรรณบุรี

313 นางสาว ณัฐนิชา คงสกุล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. โคกคราม บางปลามา สุพรรณบุรี

314 นางสาว ปทมา มีชะนะ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ตะคา บางปลามา สุพรรณบุรี

315 นาย เอกพจน อินทรปน นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ทาระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

316 นาย กิตติชัย เชวงภักดีเวทย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ทาระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

317 นางสาว ศิริรัตน ฤกษอรุณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ทาระหัด เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

318 นาย ภาวุฒิ จําปาเงิน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. ทาวอูทอง อูทอง สุพรรณบุรี

319 นาย รพี วงศเสถียร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. ทาวอูทอง อูทอง สุพรรณบุรี

320 นาย ศิระ รอดหงษทอง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ทาวอูทอง อูทอง สุพรรณบุรี



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 103

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

321 นาย เอกชัย คงทอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานทําเนียบ คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

322 นาง กานตพิชชา ทองดีเพ็ง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

323 นางสาว วัชรี ปาลา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

324 นางสาว เนตรฤทัย แกวประทุม นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

325 นางสาว สมิหลา จิตตดําริ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

326 นาย กฤษฎา เอียงเงิน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ยานยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

327 นาย ธีระยุทธ เพชรสังข เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. คลองไทร ทาฉาง สุราษฎรธานี

328 นาย ปยพงศ คงทอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรธานี

329 นางสาว ชุลีพร ภูเพชร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาเคย ทาฉาง สุราษฎรธานี

330 นาง เสาวลักษณ พัฒนแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เพิ่มพูนทรัพย บานนาสาร สุราษฎรธานี

331 นาย สุรัตนชัย แกวอํารัตน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. กรูด พุนพิน สุราษฎรธานี

332 นาย โชติธนา กุลโชติ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. กรูด พุนพิน สุราษฎรธานี

333 นางสาว อุมาพร คชภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางไทร เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

334 นาย ศุภชัย แสงระวี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางไทร เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

335 นางสาว ฐิติกา ตันติบวร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางระกํา โพธิ์ทอง อางทอง

336 นาย ประเสริฐ แจงจันทร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางระกํา โพธิ์ทอง อางทอง

337 นาย อิศรา แสงสวาง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บางระกํา โพธิ์ทอง อางทอง

338 นางสาว สุพรวลี ปานสมบัติ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

339 นางสาว นิภาพร จุฬานนท นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. น้ําซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

340 นางสาว บังอร แจงทนงค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. น้ําซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

341 นาย ธีรพงศ รอดภัย นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. น้ําซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

342 นาย กฤษฎา กลากสิกิจ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

343 นาย กฤตภาส หวังสุวรรณ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี

344 นางสาว ศิรดา เปรมจิตร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บอยาง สวางอารมณ อุทัยธานี

345 นางสาว อัจฉรา  เพิ่มวงษมาก เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บอยาง สวางอารมณ อุทัยธานี

346 นางสาว มินตรา วองเชิงคา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หลุมเขา หนองขาหยาง อุทัยธานี

347 นางสาว วรัญญา ไวเกษตรกรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หลุมเขา หนองขาหยาง อุทัยธานี

348 นาย ฐิตพัฒน สุขกิจวิโรจน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สุขฤทัย หวยคต อุทัยธานี

349 นางสาว นริตา โคตะนนท นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. นาเรือง นาเยีย อุบลราชธานี

350 นาย เอกบุรุษ เหมือนตา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ใหโอนเขาบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏอยูในหนังสือ เทานั้น 

 

 
 

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

คาลงทะเบียน จํานวน 14,400 บาท/คน (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่รอยบาทถวน) 

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 
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กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 



 

                                     
 
  
 

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) 

 


