




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ทัตเทพ เสือกลิ่น นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ทามะกา ทามะกา กาญจนบุรี

2 นาย ชัยรัตน ชัยศิริ นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. หนองโพนงาม เกษตรสมบูรณ ชัยภูมิ

3 นาย วรวิทย บุตรนิล นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

4 นางสาว ศิวัชญา ศรีสุวรรณ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

5 นางสาว ทัศวรรณ พงษสะพัง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

6 นาย ภควัต แพงศรี นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

7 นางสาว ณัฐธยาน วิลัยหลา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

8 นาย นิพัฒน บํารุงพล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. มาบอํามฤต ปะทิว ชุมพร

9 นางสาว ปองฤทัย เทพชนะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ไผหูชาง บางเลน นครปฐม

10 นางสาว ศิริกัญญา ศรีลาศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

11 นางสาว สรวีย โทพล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

12 นางสาว ลลิตา โทพล นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทม. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

13 นางสาว เกศกนก พันธโสภา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

14 นางสาว กนกธร แกวพวง ครูผูชวย  - ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

15 นางสาว วิริญญา จันทรสีทา ครูผูชวย  - ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

16 นางสาว ชลดา เวชกามา ครูผูชวย  - ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

17 นางสาว ชลธิชา แกวพวง ครูผูชวย  - ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

18 นาย ชนาธิป ของรัก เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

19 นางสาว สุนิศา สีวัง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

20 นาย สุมานะ นาคผอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

21 นาย พันธนุพงษ พึ่งพันธ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

22 นาย ภักดี พัฒนวิเชียร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

23 นางสาว รัตติกาล คงม่ัน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

24 นางสาว เพียงพัชร เอสตี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

25 นาย ภาคภูมิ สุขประเสริฐ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา

26 นาย ธีรภัทร เขตสมุทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คานหาม อุทัย พระนครศรีอยุธยา

27 นางสาว ฐิตินันท พรหมายน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

28 นางสาว วรัญชลี กุลพินิจ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ

29 นางสาว ธัญพร ปอสูงเนิน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ

30 นาย รณชัย พรหมจารีย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ผือฮี มหาชนะชัย ยโสธร

31 นางสาว วรรณิศา เครือแสง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี

32 นางสาว พัชนีญา พระเดโช เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 106

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
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หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 106

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 14 - 18 พฤศจิกายน 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

33 นางสาว กนกพร อุนอบ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. พันทายนรสิงห เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

34 นางสาว วิไลรัตน บรรจงเลิศ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

35 นางสาว สุพรรณธิดา แกววิเศษ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

36 นาย ปณิธิ ศรีชัย นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี



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 
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หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 
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(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... 
 
 



      -2- 

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  



แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
 

ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 

หญิง เสื้อเช้ิตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 

 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) ณ สถานทีฝ่กอบรม วันรายงานตัว 

2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 
3. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
การแตงกาย 
 

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

 


