




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว กรกนก พิมพิฬาร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ทรายขาว คลองทอม กระบี่

2 นางสาว ชามิกา อินทรแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ทรายขาว คลองทอม กระบี่

3 นาย สมภพ ผูมีสัตย นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

4 นาย ปติพัฒน เรือนคุม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร

5 นางสาว ชนากานต ระวังยศ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. วังยาง คลองขลุง กําแพงเพชร

6 นางสาว ชาลิณี บางสุริย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เข่ือนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน

7 นางสาว เดนนภา มะกา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เข่ือนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน

8 นาย ชินดนัย คําภูกา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เข่ือนอุบลรัตน อุบลรัตน ขอนแกน

9 นาย เพิ่มพงศ คงปน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เขาแกว ทาใหม จันทบุรี

10 นางสาว สุนิสา บุพนิช นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ปะตง สอยดาว จันทบุรี

11 นางสาว ณัฐธิดา แสงศรีคํา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

12 นาย เวทพล แสงทน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. สิบเอ็ดศอก บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

13 นางสาว ธาริณี สิงหคํา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. สิบเอ็ดศอก บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

14 นางสาว วรนารถ มาดไชสง นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

15 นางสาว กนกกร งามพัด นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

16 นางสาว จันทนา สงคราม ครูผูชวย  - ทต. บอทอง บอทอง ชลบุรี

17 นางสาว วราภรณ เพ็ชรภาค นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

18 นางสาว ฐาปนี มุจิกะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

19 นางสาว ธัญวรรณ อันทะไชย เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

20 นางสาว ขวัญชนก อินาลา ครูผูชวย  - พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

21 นางสาว มุกดา แซเตีย ครูผูชวย  - พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

22 นางสาว วณารี ยาบา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

23 นาย ปยะวัตร ชัยภูมิ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

24 นางสาว พอฤทัย ลอดคูบอน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

25 นาย ณัฐพงษมนัญ เกตุสุริยงค เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. หนองปลาไหล บางละมุง ชลบุรี

26 นางสาว ปาณิสรา พรมลี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. บานบึง บานบึง ชลบุรี

27 นางสาว ประทุมพร เอมรัตน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. มาบไผ บานบึง ชลบุรี

28 นางสาว ภณิดาภา ผลพงษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. มาบไผ บานบึง ชลบุรี

29 นางสาว วราภรณ เชื้อแกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองซ้ําซาก บานบึง ชลบุรี

30 นางสาว อรอุมา สิงหนอก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองซ้ําซาก บานบึง ชลบุรี

31 นาย อิทธิพงษ ภัยแคลว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองซ้ําซาก บานบึง ชลบุรี

32 นางสาว พรพรรณ จันทรโพธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. หนองซ้ําซาก บานบึง ชลบุรี

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 104

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นาย คณิต จารึกธรรม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทาขาม พนัสนิคม ชลบุรี

34 นาย ศตวรรษ นาคศรีสุข นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. บางนาง พานทอง ชลบุรี

35 นาย ธีรศักดิ์ ชูเนตร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บางนาง พานทอง ชลบุรี

36 นาย ปรัชญา โพธิลังกา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. พานทอง พานทอง ชลบุรี

37 นางสาว ศิริกัลยา กองโคกกรวด เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. หนองหงษ พานทอง ชลบุรี

38 นางสาว ยุพิน มูลชาติ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

39 นาย รณฤทธิ์ มัตตัญุกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

40 นาย ดนัยวัฒน เกษศรีภัสร นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

41 นาย ภูเมธ อภิกิตติภัทร นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. บางทราย เมืองชลบุรี ชลบุรี

42 นางสาว ธนาพร ยุวนบุณย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

43 นางสาว ธิดารัตน กลอมบุญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

44 นางสาว วิศนี จุลไทย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

45 นาย กัญจนชาญ สวยงาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

46 นางสาว อรอุมา เอ็มรัตน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

47 นางสาว ปุณยาพร แกวชื่น เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

48 นางสาว ศุภลักษณ อาจภิรมย นักผังเมือง  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

49 นาย ณัฐวุฒิ สินทะแสน นักผังเมือง  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

50 นางสาว ณภัทร ปญญวรธรรม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

51 นางสาว ธัญญลักษณ ศรีจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

52 นางสาว สุภัสสร ราษฎรสภา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

53 นาย จรัมพร พุมพานิช นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

54 นาย ธนโชติ ตั้งบุญอักษร นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

55 นาย ฤทธิญา ออนพรรณา นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

56 นาง นลินี ชัยศิริกุล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

57 นาย นัฐวุฒิ อุสาพรหม นักผังเมือง  ปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

58 นางสาว พัชราภรณ เห็นกลาง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

59 นางสาว จิราภรณ มลานวน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

60 นางสาว วิลาวัลย คงอยู เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี

61 นาง ศุภพรรณี ไชยงาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี

62 นางสาว รัชชุฎา บัวเกตุ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สัตหีบ สัตหีบ ชลบุรี

63 นาง อุษามาศ สวนดอกไม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ธรรมามูล เมืองชัยนาท ชัยนาท

64 นาง อุมาพร เอี่ยมทรัพย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เขาแกว สรรพยา ชัยนาท
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65 นางสาว เกศมณี หารรุงศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บานเชี่ยน หันคา ชัยนาท

66 นางสาว ณัฐชยา มาศศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หวยยาง คอนสาร ชัยภูมิ

67 นาย ศิธรินทร จันทรตื้อ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. บุงคลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

68 นางสาว สุชาดา ผูใหญ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สลุย ทาแซะ ชุมพร

69 นาย วสันต แกวสุข นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ริมโขง เชียงของ เชียงราย

70 นาย นิวัตร เวียงคํา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. หวยซอ เชียงของ เชียงราย

71 นางสาว ดวงพร ธิเนตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. แมทะลบ ไชยปราการ เชียงใหม

72 นางสาว แพรพลอย ตางใจ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บานแมขา ฝาง เชียงใหม

73 นางสาว วสิตา คีรีเกิดเกียรติ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. บานแมขา ฝาง เชียงใหม

74 นางสาว จุฑามาศ คํานันท เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บานแมขา ฝาง เชียงใหม

75 นางสาว จิรสุตา มยุรา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โปงน้ํารอน ฝาง เชียงใหม

76 นางสาว ณัฐภรณ ขาวเถิน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. โปงน้ํารอน ฝาง เชียงใหม

77 นาย กองภพ พานดอกไม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานกาด แมวาง เชียงใหม

78 นาย ณัฐวุฒิ นะวะโต เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ยางเปยง อมกอย เชียงใหม

79 นางสาว จันทรพิมพ บุญรัศมี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. วังคีรี หวยยอด ตรัง

80 นางสาว วรัชยา หมื่นนุช เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ดานชุมพล บอไร ตราด

81 นางสาว ชลิตฎา รัตนวาร เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บางปด แหลมงอบ ตราด

82 นางสาว อังคณา เหล็กเทศ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. แมปะ แมสอด ตาก

83 นางสาว อรณิชา กลิ่นหวล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. แมปะ แมสอด ตาก

84 นางสาว อมิดา ผลมะไฟ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โคกกรวด ปากพลี นครนายก

85 นางสาว ณัฐธิดา เธียรวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. โคกกรวด ปากพลี นครนายก

86 นางสาว ประภัสสร ภูที นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. เขาพระ เมืองนครนายก นครนายก

87 นางสาว คัทลียา ปริปุนนัง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. พระอาจารย องครักษ นครนายก

88 วาที่รอยตรี ธีระพล สิงหชู นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม

89 นางสาว กนกนาต ชินชงจู นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาพระยา นครชัยศรี นครปฐม

90 นาย สราวุฒิ ไทรทองมี นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ดอนตูม บางเลน นครปฐม

91 นางสาว ขนิษฐา สุวรรณกลาง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ไผหูชาง บางเลน นครปฐม

92 นางสาว จันทรเพ็ญ นอยมี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม

93 นางสาว มนธิรา สิงหชู นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาตลาด สามพราน นครปฐม

94 นาย สัจจะธรรม อุนใจ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. ทัพรั้ง พระทองคํา นครราชสีมา

95 นาย ธนดล จําปาวัตตะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา

96 นาย นิพนธ วังเอก นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา
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97 นาย อํานาจ ศิลประกอบ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ดงใหญ พิมาย นครราชสีมา

98 นาย พิทักษ ตุลาดิลก นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. พลกรัง เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

99 นางสาว ศิริลักษณ เนียมรินทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช

100 นางสาว นารีรัตน พรหมสุน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค

101 นาย ทรงกลด โพธิ์ทรง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค

102 นาย ศุภกิจ เจริญผล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค

103 นางสาว เสาวณีย เผือกจันทร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค

104 นางสาว ดาริณ ฤทธิ์คง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บานไร ลาดยาว นครสวรรค

105 นางสาว พรธีรา  โพธิ์ทองคํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

106 นางสาว ชนาพร ลาลุน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

107 นางสาว เจนจิรา เรืองฤทธิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

108 นางสาว ปทุมรัตน ดีแสง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

109 นาย ณัฐพงษ เกษพอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

110 นางสาว ณัฐจาวดี ศริพันธุ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

111 นางสาว มัลลิกามาศ ไชยเจริญ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

112 นางสาว เจนจิรา ยาดี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ไทรนอย ไทรนอย นนทบุรี

113 นางสาว พิมพชนก จําปาทิพย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

114 นางสาว จิณหคนิภา จวนเจริญ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

115 นาย อรรถชัย ปญจวรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี

116 นางสาว จิตราพร เพ็ชรเสน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

117 นางสาว วรรณิภา เรือนสอน เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

118 นางสาว ศุภจิรา ทองศรี นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

119 นาย นนทปวิธ นาคสุขปาน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

120 นางสาว ภัทรา แนนไธสง นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

121 นาย ปยะพงษ ขําแจม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

122 นาย ปณณวิชญ ทวีโชควรพัฒน เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

123 นางสาว ศิริกุล ขยันงาน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

124 นางสาว สุนีรัตน  สุทธิรักษา เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทต. บางใหญ บางใหญ นนทบุรี

125 นางสาว สุภัทรตา นอยสังข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางตะไนย ปากเกร็ด นนทบุรี

126 นางสาว จิดาภา ลัทธิธนธรรม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางตะไนย ปากเกร็ด นนทบุรี

127 นาย อนุกูล เบี้ยวบังเกิด เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางตะไนย ปากเกร็ด นนทบุรี

128 นางสาว วันทณา รักแจง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางตะไนย ปากเกร็ด นนทบุรี
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129 นาง สุภาวิณี ทั้งพรม นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

130 นางสาว ฟรมีย เลาะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บาตง รือเสาะ นราธิวาส

131 นางสาว มารัวณี ยูนุ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส

132 นางสาว กัสมา เจะสะแม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส

133 นาย สมชาย หวัดแทน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส

134 นาย นิวัฒน สุขแสนสี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ลําดวน กระสัง บุรีรัมย

135 นางสาว พิจิตรา   บุญทา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ลําดวน กระสัง บุรีรัมย

136 นาย วิศวกร คุณโน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ลําดวน กระสัง บุรีรัมย

137 นางสาว ภาวิดา รัทธนี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. หนองหงส หนองหงส บุรีรัมย

138 นาย ธีรวุฒิ สุรส เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. คลองหก คลองหลวง ปทุมธานี

139 นาย สมพร สิริพุทธธรดี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

140 นาย รัฐพล วงษคํา นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางเดื่อ เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

141 นางสาว นงนุช มามีทรัพย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

142 นาย ปฏิพล ชวยกรด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

143 นาย อดิศร เจริญนนทสิทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี

144 นางสาว ศุภิสรา คงบุญเกิด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี

145 นางสาว จินตนา แซอ้ึง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. อาวนอย เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

146 นาย กมล แสงสาด เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทับใต หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

147 นางสาว สุชาดา ชุมนุม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

148 นางสาว วันทนีย สีเฮา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

149 นาย ภานุพงศ บุราณรักษ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

150 นาย กานตดนัย สุขประเสริฐ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. วังทาชาง กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

151 นาย นันทวัฒน ทองพุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. หนองก่ี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

152 นางสาว สกาวเดือน นาสุนทร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. หนองก่ี กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

153 นาย นภัทร พนภัย นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

154 นาง สิริญา อาสาชัย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

155 นางสาว ศิริรัตน เพ็ชรศิริ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

156 นางสาว อรุณี ศรศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

157 นางสาว ฐณัชฎา หลงมัจฉา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

158 นาย กฤษณพล พลองเพ็ชร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

159 นางสาว ธนาวดี สงฆเจริญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

160 นาง พัชราภรณ ทีภูเขียว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
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161 นาง สาวิตรี บํารุงเรือง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

162 นางสาว สุภาณี กันทะเนตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

163 นางสาว อุไรวรรณ เสียงเพราะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

164 นาย ปรีดา พงศสมบูรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

165 สิบโท รัชชานนท วงษพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

166 นางสาว ศิริประภา ชื่นศิริ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

167 นางสาว อรชุมา หอมมาลัย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

168 นาย ทรงศักดิ์ วงษหอย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

169 นางสาว พรสุดา กึงรัมย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

170 นาย สิทธิโชค สีลาวงศ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

171 นาย จรัล ภูกองไชย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

172 นาย คุณาพจน วงษคํา วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา

173 นางสาว วราภรณ ลบล้ําเลิศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โคกมวง ภาชี พระนครศรีอยุธยา

174 นางสาว สุวิมล เพชรนก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาอยู ตะก่ัวทุง พังงา

175 นาย สุนทร เมืองสง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หลอยูง ตะก่ัวทุง พังงา

176 นางสาว อรุณโรจน ชิณวงค เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โคกเจริญ ทับปุด พังงา

177 นางสาว วรรณเพ็ญ แกวเจริญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. โคกเจริญ ทับปุด พังงา

178 นางสาว เปรมวดี บัวเนี้ยว นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โคกเจริญ ทับปุด พังงา

179 นางสาว ศรวณีย คงเพ็ชร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นาเตย ทายเหมือง พังงา

180 นางสาว พรพรรณ ตันตินิพนธ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ลําภี ทายเหมือง พังงา

181 นาย เมธา โชติประดิษฐ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ลําภี ทายเหมือง พังงา

182 นางสาว กรรณิการ เล็กนอย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ลําภี ทายเหมือง พังงา

183 นางสาว ปทมา ชัยมงคล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

184 นางสาว รัตติยา อมประนาม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

185 นาง ศศิธร บัวทอง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

186 นางสาว พิมพยิหวา ปานสุวรรณ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

187 นางสาว นภัสสร พรหทิพย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

188 นาย ชานนท เกษมศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

189 นางสาว นภัสธนันท ธณัทรธนันชัย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

190 นางสาว จิดาภา นวลนิ่ม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

191 นางสาว พรชิตา กฤษฎานุภาพ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

192 นางสาว กันยารัตน เกื้อช เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา
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193 นางสาว ภัทราภรณ อักษรทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

194 นาย ธนันต เกตุหนู เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

195 นางสาว ปนัดดา ศิริมุสิกะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. พังงา เมืองพังงา พังงา

196 นางสาว ศิริวิมล เอี่ยมสุข นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หวยรวม ดงเจริญ พิจิตร

197 นาย พิเชษฐ รักสิงห นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร

198 นางสาว มันทนา แสงเปยม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร

199 นาย โอกาส บุลาวัน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร

200 นางสาว ไขมุก ออนตานา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร

201 นางสาว สายฝน กลาเดินดง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร

202 นาง อินทุอร ดินไทย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. วังหวา ตะพานหิน พิจิตร

203 นางสาว ทิวารัตน เสมอชน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. ทับคลอ ทับคลอ พิจิตร

204 นาย กิตติชัย ภูพันเทิง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทายทุง ทับคลอ พิจิตร

205 นาย จรัสพงษ ชาญณรงค นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ทุงนอย โพทะเล พิจิตร

206 นาย คธาวุฒิ ศรีสวย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บางคลาน โพทะเล พิจิตร

207 นางสาว พันธนันท ถาวรศักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. โพธิ์ประทับชาง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

208 นางสาว ธนัญญา ธนะสมบัติ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองโสน สามงาม พิจิตร

209 นาง วันเพ็ญ โทจําปา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก

210 นางสาว ดวงพร รัตนพรม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก

211 นางสาว สุพัตรา คําบุญ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก

212 วาที่รอยตรี ไพศาล เนตรทิพย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก

213 นางสาว นิตยา ศรีฟา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก

214 นาย จักรภัทร บุญเจิด ครูผูชวย  - ทต. พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก

215 นางสาว พัทยา ทองกรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ศรีภิรมย พรหมพิราม พิษณุโลก

216 นางสาว วีรยา ปานแสง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

217 นางสาว รัตนาวดี สุขเมือง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. วัดพริก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

218 นางสาว ธัญลักษณ กาฬนภาพันธุ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ชองสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

219 นางสาว ศริญญา ชูพินิจสกุลวงค นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบุรี

220 นาย ทวีชัย เรืองศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบุรี

221 นางสาว ฐิติพร เอื้ออวยพร นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. หนองหญาปลอง หนองหญาปลอง เพชรบุรี

222 นาย เอกชัย คําเมือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. วังกวาง น้ําหนาว เพชรบูรณ

223 นางสาว อลิสา จิตรแกว เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. พญาวัง บึงสามพัน เพชรบูรณ

224 นางสาว อารายา ชัยบุตร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หวยใหญ เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ
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225 นาย พรชัย นันเชียงเครือ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บึงกระจับ วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

226 นางสาว จีระภา ยิ้มสุข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ

227 นางสาว พิชชานันท พรหมชุลี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. นาเฉลียง หนองไผ เพชรบูรณ

228 นางสาว วัชราพร เรืองจาม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. นาเฉลียง หนองไผ เพชรบูรณ

229 นาย จรัญ ดวงใจคํา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นาแซง หลมเกา เพชรบูรณ

230 นางสาว สุภาสินี สุวรรณโชติ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบูรณ

231 นาย ศรัณู ปนนา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บุงน้ําเตา หลมสัก เพชรบูรณ

232 นางสาว ลัคณา เรือนแกว เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. แมลานนา ลอง แพร

233 นาย พิชุตม คําสมาน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. แมปาก วังชิ้น แพร

234 นางสาว นาถนรี คําบุญเรือง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. แมปาก วังชิ้น แพร

235 นางสาว อรทัย ชมภูใบ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บานหนุน สอง แพร

236 นางสาว ผาสุข วิเชียรประพันธ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

237 นางสาว จารุวรรณ ทวีแกว เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

238 นางสาว มุกดา ทองมุณี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

239 นาย กฤษณ อินทรทิพย เจาพนักงานสวนสาธารณะ  ปฏิบัติงาน ทต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

240 นางสาว ศิวลักษณ คงเสน นักสังคมสงเคราะห  ปฏิบัติการ อบต. ไมขาว ถลาง ภูเก็ต

241 นางสาว ชลิตา อังคณานนท เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไมขาว ถลาง ภูเก็ต

242 นาย สุธาสินี อาดตันตรา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไมขาว ถลาง ภูเก็ต

243 นางสาว พิไลวรรณ โพธิผลิ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ไมขาว ถลาง ภูเก็ต

244 นาง อูลารัตน เอียดขาว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไมขาว ถลาง ภูเก็ต

245 นาย ศิวัช ขุนเศษ ครูผูชวย  - ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

246 นางสาว นพรัตน ทองคํา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

247 นางสาว ณัฐชยา ขุนณรงค เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

248 นางสาว สุภาณีย ทวีรัตน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

249 นางสาว เจนจิรา ฉิมแสง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

250 นางสาว สุภาวดี พากเพียร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

251 นางสาว นันธิดา พยอมหอม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

252 นางสาว หทัยชนก บุรกรณ ครูผูดูแลเด็ก  - ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

253 นางสาว ชญาธนิษต สงวาริน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

254 นาย พิชคุณ ขุนพินิจ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

255 นาย ณรงคฤทธิ์ ปรีชา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

256 นาย ไชยวัฒน สุดจิต ครูผูชวย  - อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
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257 นางสาว วรรณิภา เรืองนอย ครูผูชวย  - อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

258 นางสาว ชลดา รัตนประดิษฐ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

259 นาย วิศรุต รัตนวิก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

260 นางสาว กัญญาภรณ สุขเพ็ง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

261 นางสาว ฐานพัฒน แกวขาว เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

262 นางสาว นันทพร พินิจราชกิจ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. กองกอย สบเมย แมฮองสอน

263 นางสาว ศริพร เผาพนากรชัย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. กองกอย สบเมย แมฮองสอน

264 นางสาว ซากีเราะ นิมะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. เกะรอ รามัน ยะลา

265 นาย พีรพงษ เซะสะแม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เกะรอ รามัน ยะลา

266 นาย กิติคุณ ศรีตะนนท เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เกะรอ รามัน ยะลา

267 นาง ซูรีนา คอแล นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เกะรอ รามัน ยะลา

268 นางสาว ทิพยาภรณ แขกกาฬ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางริ้น เมืองระนอง ระนอง

269 นาย สิทธิชัย วิชัย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

270 นางสาว สุภาพร กวาวสิบ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง

271 นางสาว ระสิกา ประสพรัตน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง

272 นางสาว ประกายเพชร สายชล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. น้ําคอก เมืองระยอง ระยอง

273 นางสาว สุนารี คุมโสระ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง

274 นางสาว วิภาดา จันทะบูลย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง

275 นางสาว ปรียา จันทรประยูร นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทม. ทาผา บานโปง ราชบุรี

276 นางสาว สุชญา เปยมพอดี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี

277 นางสาว เมธาวี วันเพ็ญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วัดเพลง วัดเพลง ราชบุรี

278 นาง สหัทยา อาบสุวรรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ลําสนธิ ลําสนธิ ลพบุรี

279 นางสาว ศรัญญา ศิลประเสริฐ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ชอนสารเดช หนองมวง ลพบุรี

280 นางสาว รัชนีกร ตุงคณาคร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาแก งาว ลําปาง

281 นางสาว ชุติกาญจน สนุนพิทักษ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. เมืองปาน เมืองปาน ลําปาง

282 นาย พัชราวุธ ประพัฒนวงศ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

283 นางสาว รัชฎาพร คําบอน นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. อุมจาน กุสุมาลย สกลนคร

284 นางสาว ฐานิตา รักษาชล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. บางเหรียง ควนเนียง สงขลา

285 นางสาว สรอยสุดา หลีมังสา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. เขาพระ รัตภูมิ สงขลา

286 นางสาว ธัญจิรา หวานแกว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เขาพระ รัตภูมิ สงขลา

287 นาย ณรงคศักดิ์ พรหมศิลา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เขาพระ รัตภูมิ สงขลา

288 นาย ทรงพล ปานสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. สะเดา สะเดา สงขลา
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289 นางสาว วราภรณ มีสุข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สะเดา สะเดา สงขลา

290 นางสาว อรพรรณ ถินทอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ

291 นางสาว กรรณิการ แสงปราบภัย นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

292 นางสาว ศิริรัตน นิยม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

293 นางสาว ชนาภัทร สวางอารมณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

294 นางสาว จันทรทิพย รัตนพันธุ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

295 นางสาว กัญญารัตน เขื่องถุง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

296 นาย วิวรรธน พลีเจริญ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

297 นางสาว สุภาภรณ สังขทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

298 นาย วิฑูร พันธุอ่ํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

299 นางสาว อุภาพร อิ่มพลี เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

300 นาย นําภพ พสุธา นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

301 นางสาว วันวิสา ทรัพยสิน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

302 นาย เฉลิมพล ประดิษฐ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

303 นางสาว จุฐิตา วงคเปนพันธ นักผังเมือง  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

304 นางสาว ปรียาภัทร ผืนจัตุรัส เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

305 นางสาว ชนากานต เลิศประเสริฐ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

306 นางสาว สุวิชา การถัก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

307 นางสาว สุภารัตน รามฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ

308 นางสาว ปานรวี เขียวคํา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ

309 นางสาว ดาริกา อออิปก นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ

310 นางสาว ภัทราวรรณ กันทาปา นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

311 นาย ธนพัฒน อุดอาย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

312 นาย คณิศร ดีใหม นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

313 นางสาว ธิติยา ทันใจ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

314 นางสาว ณัฐฐาพร แกวบัวขาว นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

315 นาย วิศรุต เสือคง นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทต. เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

316 นาย ณัฐชยุติ เอี่ยมอําภา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

317 นางสาว นภัสทนันท ทองกร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

318 นางสาว ญาณาธร แกนนินทร นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

319 นาย ชาญประชา อดิเรกรัฐ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

320 นางสาว ฐิติภรณ โชติชาลกิจ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 104

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

321 นางสาว ณิรชา ทิมพานทอง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. จอมปลวก บางคนที สมุทรสงคราม

322 นาย ชาญณรงค เขียวสงา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. กาหลง เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

323 นางสาว ปรัชญาภรณ สิงสาย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ศาลาลําดวน เมืองสระแกว สระแกว

324 นางสาว ริลาวรรณ สารางคํา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ทาคลอ แกงคอย สระบุรี

325 นางสาว ศิริพร โพธิสาร ครูผูชวย  - ทต. หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

326 นางสาว ดารณี คงทน ครูผูชวย  - ทต. หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

327 นางสาว กัญฐณา เหมอินทร ครูผูชวย  - ทต. หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

328 นางสาว โชติรส วงคตาผา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. หนองแก พระพุทธบาท สระบุรี

329 นางสาว จิรนันท พงษไพโรจน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บัวลอย หนองแค สระบุรี

330 นาย นันทพัฒน วิบูลยเชื้อ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. จักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

331 นางสาว จินตหรา อบเชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

332 นางสาว สุภาณี จินะรักษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

333 นาย ยุทธวัฒน สุนันตะ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

334 นางสาว รัชนก ปยะดํารง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

335 นาย รพี วงศเสถียร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. ทาวอูทอง อูทอง สุพรรณบุรี

336 นางสาว ธิดารัตน ไชยณรงค เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

337 นางสาว ภัทรภร ภูมิภัทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

338 นาง ธนิสตา เพ็งสกุล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

339 นางสาว กรกช รอดแกว เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

340 นางสาว เดือนฉาย คําบอน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. อุดมพร เฝาไร หนองคาย

341 นาง นวรัตน นิติเศรษฐ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

342 นางสาว ศิริพร พลีพรม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี

343 นางสาว สุภัสสร ปนเกตุ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานใหมคลองเคียน บานไร อุทัยธานี

344 นางสาว สาธิกา เสริมสุขตอ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บานใหมคลองเคียน บานไร อุทัยธานี

345 นางสาว ปวันรัตน นันทโกมล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

346 นางสาว พรไพลิน กลาวิกรณ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หนองขาหยาง หนองขาหยาง อุทัยธานี

347 นางสาว ถิรนันท ปญญโชติ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทุงโพ หนองฉาง อุทัยธานี

348 นางสาว กัญญาพัชญ สมพร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. สรางถอ เขื่องใน 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 

กรุณาสงมาที่ QR Code กลุมอบรม 
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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) 

 


