




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว ธัญชนก สงสม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี

2 นางสาว ดาริษา ชาวสวน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. แกงเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

3 นางสาว ชนิดาภา เชื้องาม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี

4 นางสาว ไอลดา หงษเวียงจันทร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบุรี

5 นางสาว ณัฐณิชา หลักเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบุรี

6 นางสาว สกุลรัตน ดาวเรือง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองประดู เลาขวัญ กาญจนบุรี

7 นางสาว อารียานันท นวลจริง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทม. ขลุง ขลุง จันทบุรี

8 วาที่รอยตรี ตรีรณา มารัตน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. ขลุง ขลุง จันทบุรี

9 นางสาว กชพร จันทรสิงห นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ศาลาแดง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

10 นางสาว สุพรรณี เสียงปะเสริฐ ครูผูชวย  - ทม. พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี

11 นางสาว สุนันยา อุตทะคะวาป ครูผูชวย  - ทม. พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี

12 นางสาว กัญญนภัสสร สุวรรณปกษ ครูผูชวย  - ทม. พนัสนิคม พนัสนิคม ชลบุรี

13 นางสาว อัจฉรา บุญสม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. พานทองหนองกะขะ พานทอง ชลบุรี

14 นาง สุพรรษา กุหลาบ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. พานทองหนองกะขะ พานทอง ชลบุรี

15 นางสาว เบญจวรรณ  จันทรเจริญ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. พานทองหนองกะขะ พานทอง ชลบุรี

16 นางสาว สุนันทา จิตรชัยกาญจน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. แสนสุข เมืองชลบุรี ชลบุรี

17 นาย ณัฐวรรษน พลฉิมพลี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทม. อางศิลา เมืองชลบุรี ชลบุรี

18 นางสาว ชาลินี สืบนุช ครูผูชวย  - ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี

19 นาย ภูชิชย ศิริโยธา นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

20 สิบเอก ทรงยศ อาภรณแกว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทากูบ ซับใหญ ชัยภูมิ

21 นางสาว พรพิมล วงศสุวัฒน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ละแม ละแม ชุมพร

22 นางสาว จันทรจรีย คะแนน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. นาสัก สวี ชุมพร

23 นาย ชัยวัฒน บุญมี นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. นาสัก สวี ชุมพร

24 นาย พีรพล หมวดทอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. นาสัก สวี ชุมพร

25 นาง อรวรรณ ตั้นเคี้ยน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. สวี สวี ชุมพร

26 นางสาว สุจิตราวตรี กันธิยะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. เวียง เชียงของ เชียงราย

27 นางสาว กนกพร กาเคลือบ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. เวียง เชียงของ เชียงราย

28 นางสาว นภาลัย วงศไทย นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. หวยซอ เชียงของ เชียงราย

29 นางสาว กุลธิดา คงกลอม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย

30 นางสาว จุฑาธิป นามอยู เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย

31 นาย โรสิทตา สันตุยลือ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย

32 นางสาว พิมลพรรณ ทะลือ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. พระธาตุปูก่ํา เชียงดาว เชียงใหม

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 105

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นาย เฉลิมพล ปาละอุต เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. เมืองงาย เชียงดาว เชียงใหม

34 นาง ชญารัฐ ไชยวงค นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม

35 นาย อภิชัย ปวงมาลัย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. สองแคว ดอยหลอ เชียงใหม

36 นางสาว สุรัสวดี ดานธวัชชัย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. มอนปน ฝาง เชียงใหม

37 นางสาว ณัฐธิดา พูนผล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. หนองควาย หางดง เชียงใหม

38 นาย ชวลิต พิกุลทอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. นาเกียน อมกอย เชียงใหม

39 นางสาว อัจฉรา นุนรม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะลิบง กันตัง ตรัง

40 นาง วัลลิภา โพธิ์ทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ยานซื่อ กันตัง ตรัง

41 นางสาว ยุวดี จันทวดี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางดี หวยยอด ตรัง

42 นางสาว กวิตา สุวรรณ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บางดี หวยยอด ตรัง

43 นางสาว กาญจนา พุทธา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไมรูด คลองใหญ ตราด

44 นางสาว กฤตติยาภรณ แกวซอย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ดานแมละเมา แมสอด ตาก

45 นางสาว สาริกา โตวิเศษ ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. รางพิกุล กําแพงแสน นครปฐม

46 นางสาว วชรนันท ปานแสง ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. หวยขวาง กําแพงแสน นครปฐม

47 นางสาว ศิริประภา มากสุริวงศ ครูผูชวย  - ทต. บางเลน บางเลน นครปฐม

48 นางสาว ดวงจันทร คลองแคลว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม

49 นางสาว อรพิมล บุญญาลงกรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ปกธงชัย ปกธงชัย นครราชสีมา

50 นาง น้ําออย แกวแสนสาย เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ชุมตาบง ชุมตาบง นครสวรรค

51 นางสาว วรรณิภา ขําอิงค เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองกระโดน เมืองนครสวรรค นครสวรรค

52 นางสาว รวีวรรณ ศรแกว นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. แมเลย แมวงก นครสวรรค

53 นางสาว สรอยทอง จันทรหอม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แมเลย แมวงก นครสวรรค

54 นาย รัตน พัฒนาอารีกุล นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. ไทรใหญ ไทรนอย นนทบุรี

55 นางสาว ฉัตรกนก อัศวแกวจินดา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

56 นางสาว สุชาวดี แกวปวงคํา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานใหม บางใหญ นนทบุรี

57 นางสาว บุษยมาศ ปานพูล นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี

58 นางสาว ตวนปทมา แกแซ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส

59 นางสาว มาซีเตาะ เบญแวดาโอะ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส

60 นางสาว ประดุจดาว ไวยโร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส

61 นางสาว สุวรรณี ดาแม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส

62 นางสาว อภิญญา เจะอุเซ็ง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. มาโมง สุคิริน นราธิวาส

63 นางสาว นูรพีรเดาซ เจะหลง เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. สุคิริน สุคิริน นราธิวาส

64 นาง ซูไฮลา แดมายุ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
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65 นางสาว ธัญญลักษณ แซหลอ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. สุคิริน สุคิริน นราธิวาส

66 นางสาว หนึ่งฤดี บุญทอง นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. สุคิริน สุคิริน นราธิวาส

67 นางสาว ญาณิกา นาคใหญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. น้ําพาง แมจริม นาน

68 นางสาว ธัญญารินทร โฮมแพน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. นางรอง นางรอง บุรีรัมย

69 นาย สุชิน แกวพันธ นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

70 นาย วิวัฒน ชินสีห นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

71 นาย สามารถ โคตาสา นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

72 นางสาว มิรันดา จตุรานนท เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

73 นางสาว ภวันตรี กันทะปง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

74 นางสาว นภาพร ชะมอย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

75 นางสาว ดารารัตน จันตะตึง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

76 นางสาว สรัญภากานต บุญทา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

77 นางสาว กัญญา มีเวช นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

78 นางสาว นาตยา ปราศทุกข นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. นาหูกวาง ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

79 นาย กิตติศักดิ์ พุมพะเนิน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

80 นาย สถาพร นุชนงค นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

81 นาย เดชฐวุฒิ เสือเหลือง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ปากน้ําปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

82 นางสาว ทัดดาว แสงทอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หวยสัตวใหญ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

83 นางสาว แพรวพรรณ เพชรประดับ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. หินเหล็กไฟ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

84 นาย อัครรัตน ลีทอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

85 นางสาว ดาราพรรณ แกวเพ็ง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

86 นางสาว สุภาภรณ เตี้ยวเจริญ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเขา หนองจิก ปตตานี

87 นางสาว อภิญา ชอบงาม นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บางเขา หนองจิก ปตตานี

88 นาง เอื้อมพร เผาพันธขาว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางเขา หนองจิก ปตตานี

89 นาย หฤษฎ ธาราพงษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

90 นางสาว นารินทร คามบุศย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

91 นาย กิตติศักดิ์ อนุสิฏฐกุล นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. หันสัง บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

92 นางสาว อาภาภรณ กลองแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. วังนอย วังนอย พระนครศรีอยุธยา

93 นางสาว กนกลักษณ อึ้งทวี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาปะขอ บางแกว พัทลุง

94 นางสาว เมษนี ประศรีทอง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. นาปะขอ บางแกว พัทลุง

95 นางสาว ศรันญา นักการรอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาปะขอ บางแกว พัทลุง

96 นาง ธิดารัตน บุตรดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. ปาแดง ชาติตระการ พิษณุโลก
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97 นาย นครินทร แกวจันทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. พุสวรรค แกงกระจาน เพชรบุรี

98 นางสาว กมลชนก ศรีจันจรา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สองพ่ีนอง แกงกระจาน เพชรบุรี

99 นาง ยุพาภรณ ไชยลึก นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองชุมพล เขายอย เพชรบุรี

100 นางสาว รมิดา สุขสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองชุมพลเหนือ เขายอย เพชรบุรี

101 นาย อัสนันต แกวสลํา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองปลาไหล เขายอย เพชรบุรี

102 นางสาว พิมพชนก หัสชู นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

103 นางสาว ฮายาตี  เจะเลาะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาแรงออก บานแหลม เพชรบุรี

104 นาย ศุภณัฐ รวดเร็ว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางแกว บานแหลม เพชรบุรี

105 นางสาว กัณฐิกา โตกํา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

106 นางสาว ดรัณ พยัพพฤกษ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

107 นางสาว พัชรีดา เพ็งพา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ

108 นางสาว หฤทัย พลกลาง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ศรีมงคล บึงสามพัน เพชรบูรณ

109 นาย ปฎิวัติ อินใจ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. สอง สอง แพร

110 นางสาว พิชญากร หนูรอด เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต

111 นาย พิเชษฐ บัวคลี่ นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต

112 นาง กมลชนก ชนะสงคราม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต

113 นางสาว นิชชานันท จันทรเพชร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

114 นางสาว อริสา เศรษฐนาวา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

115 นางสาว ซะอุดี ดําทาคลอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ราไวย เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

116 นางสาว อนุสรา อาดตันตรา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ราไวย เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

117 นาย วราวิชญ ปติสิวะพัฒน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สระนกแกว โพนทอง รอยเอ็ด

118 นางสาว นัยนา หาญสิทธิ์ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด

119 นางสาว สุพรรษา กาญจนนิยม ครูผูชวย  - ทม. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

120 นางสาว กมลลักษณ ถุงทอง ครูผูชวย  - ทม. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

121 นางสาว สุมาวดี ไขคงรอด นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ศรีดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี

122 นางสาว นุชจิรา คุมครอง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. ศรีดอนไผ ดําเนินสะดวก ราชบุรี

123 นางสาว จันทรจิรา ประสงค นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองปลาหมอ บานโปง ราชบุรี

124 นาย สุรวิสิฐ ทาบุตร เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. งิ้วราย เมืองลพบุรี ลพบุรี

125 นาย ราเชนทร สมบูรณ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ปากชม ปากชม เลย

126 นาย อานนท สุวรรณโซะ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ปลักหนู นาทวี สงขลา

127 นางสาว พรทิพย นุนคง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

128 นางสาว จิรัชญา ศรีสะกูล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา
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129 นางสาว ยามีละ สาและ นักพัฒนาการกีฬา  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

130 นาง สุภาภรณ สงทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

131 นางสาว แทนใจ แกวทอง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา

132 นางสาว สุกัญญา  สานุโคตร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เขามีเกียรติ สะเดา สงขลา

133 นางสาว ชนิสรา ณรงคกูล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

134 นางสาว ณัฐริกา คงนิล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

135 นางสาว พรทิพย ทุเครือ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

136 นางสาว ปุญญานุช สหสัจจญาณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

137 นางสาว สุรียพร ประทุมมา นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

138 นางสาว ภัทรพร กุลวงษ นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

139 นางสาว อารยา สอดสี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

140 นาย ปุณณภพ ทองจํารูญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางโปรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

141 นางสาว วารุณี ยุหะประโคน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สระแกว เมืองสระแกว สระแกว

142 นาย วีรวัจน สิทธิ์สุขอารยะ วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. ปากขาวสาร เมืองสระบุรี สระบุรี

143 นาย ศรายุธ ศัพสุข นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี

144 นางสาว ชวิศา บัวชื่น นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ไผต่ํา หนองแค สระบุรี

145 นางสาว กิติมา ปราบทอง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

146 นางสาว ณัฐนิชา ค้ําชู นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

147 นางสาว เบญจวรรณ มามีสุข ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. สระกระโจม ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

148 นางสาว สมฤดี เพ็ชรดี ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. สระกระโจม ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

149 นางสาว นริศรา นามโยธา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ดอนตาล เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

150 นาย สุภากร หงษโต เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

151 นาย นิมิตร ศรีเพียงจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

152 นางสาว ณัชชา ภรณพิริยะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

153 นางสาว นภษร ล้ําเลิศ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. ทาวอูทอง อูทอง สุพรรณบุรี

154 นาง อรบุตร ชวยกิจ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี

155 นาย ภักดี เกริกสกุล นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. กระโพ ทาตูม สุรินทร

156 นาย แกวประเสริฐ หาพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. กระโพ ทาตูม สุรินทร

157 นางสาว ณัฐกานต ทองศรีสุข เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. กระโพ ทาตูม สุรินทร

158 นางสาว จิตรสุดา สนิมค่ํา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. วังหลวง เฝาไร หนองคาย

159 นาย จิรวุฒิ สุทธิสอน นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. วังหลวง เฝาไร หนองคาย

160 นาง พิชญา กาญจนรุจี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บานโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 105

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

161 นางสาว จิราภรณ ศรีภูธร เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บานโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย

162 นางสาว พรศิริ วงษไชยา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานโพธิ์ โพนพิสัย หนองคาย

163 นางสาว นิศารัตน ตรงตอกิจ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. สังคม สังคม หนองคาย

164 นางสาว สุภากรณ  ภูยาธิโก เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. สังคม สังคม หนองคาย

165 นาย นิรันดร หาลีชัย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. สังคม สังคม หนองคาย

166 นางสาว เอกอนงค บุญกวาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เมืองใหม ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

167 นางสาว อภิญญา เมืองสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เมืองใหม ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

168 นางสาว สุภาพร ปตเสน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ชานุมาน ชานุมาน อํานาจเจริญ

169 นางสาว กรรณิการ ธยาธรรม นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. อํานาจเจริญ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

170 นางสาว ณัฏฐริณีย เคาสิม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี

171 นาย มนูญ สีสอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี

172 นางสาว กรรณิกา สุขวงศ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี

173 นางสาว กาญจนา   นรากร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. นาชุมแสง ทุงฝน อุดรธานี

174 นางสาว ธันยมัย บุญเกตุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

175 นางสาว กนกวรรณ จิตกวาง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

176 นาย ปราโมทย สมบัติรัตนานันท นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี

177 นางสาว อัจฉรา ทัพศิริ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. หนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี

178 นางสาว อาธิยา มัฆวาฬ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หวยแหง บานไร อุทัยธานี

179 นางสาว นภัสสร ผลเศรษฐี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ลานสัก ลานสัก อุทัยธานี

180 นางสาว ปรียาพัศ  เชื้อรอด นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองหลวง สวางอารมณ อุทัยธานี

181 นาย ปฏิภาณ พงษวิลัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาโพ หนองขาหยาง อุทัยธานี

182 นางสาว ศิริพรรณ อาจสาลี เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน ทต. กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี

183 นาง อุทัยวรรณ วรรณประภา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี

184 นางสาว ศศวรรณ ครองยุทธ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. กุดประทาย เดชอุดม อุบลราชธานี

185 นาย อนุสรณ โยธาฤทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. กุดประทาย เดชอุดม 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 

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที ่105  

อบรมระหวางวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2565 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 105 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

 

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) 

 


