




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย ธีรยุทธ  สุขจิตร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เขาดิน เขาพนม กระบี่

2 นางสาว ชนัญธิดา ดวงคง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

3 นางสาว รัชฎาภรณ จันทรพุฒ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

4 นางสาว กฤษณา วงษบุญ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. โคกยาง เหนือคลอง กระบี่

5 นาย โกสินทร จิระนิล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. โคกยาง เหนือคลอง กระบี่

6 นางสาว กมณณัฎฐ ศรีนุรจน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โคกยาง เหนือคลอง กระบี่

7 นางสาว รติพร เจริญผล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. น้ําตกไทรโยคนอย ไทรโยค กาญจนบุรี

8 นางสาว วิมล อินทรนอก นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ ทต. โนนสมบูรณ เขาสวนกวาง ขอนแกน

9 นางสาว อรวรรณ ยองเหลายูง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หนองแหน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

10 นางสาว กุลณัฐ เขมจิรา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

11 นางสาว อนุชสรา โคตรวันทา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

12 นางสาว กุลจิรา แกวกาหลง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. คลองกิ่ว บานบึง ชลบุรี

13 นาง สุภาพร สินไชย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี

14 นาย จิระพงษ ทองเอิบ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี

15 นาย ขวัญกลา กฤษณะกะลัศ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. คลองตําหรุ เมืองชลบุรี ชลบุรี

16 นางสาว จิราภรณ มลานวน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

17 นางสาว มัทนียา แยมมี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท

18 นางสาว พัชรินทร สุวรรณทัศน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บอแร วัดสิงห ชัยนาท

19 นางสาว สุชาดา ผูใหญ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สลุย ทาแซะ ชุมพร

20 นาย จิราวัฒน นาระตะ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ริมโขง เชียงของ เชียงราย

21 นางสาว กนกพร กาเคลือบ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. เวียง เชียงของ เชียงราย

22 นางสาว สุจิตราวตรี กันธิยะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. เวียง เชียงของ เชียงราย

23 นางสาว จิราพร แกวคําแปง นักพัฒนาการทองเที่ยว  ปฏิบัติการ อบต. แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย

24 นาง ณัฏฐา คงยืน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แมฟาหลวง แมฟาหลวง เชียงราย

25 นาย ฤทธิพงษ วงศปน นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. เวียงสรวย แมสรวย เชียงราย

26 นางสาว พินทิพย โสระเวช นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. แมวิน แมวาง เชียงใหม

27 นางสาว นิตยา แกวเรือน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. แมวิน แมวาง เชียงใหม

28 นาย คณิศร คฤหานนท เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. แมวิน แมวาง เชียงใหม

29 นาย จักรกฤช มณีรัตน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หวยแกว แมออน เชียงใหม

30 นาย  ฐวรัถ เพ็งสกุล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. กันตัง กันตัง ตรัง

31 นางสาว นาวิตา เกตุแกว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. กันตัง กันตัง ตรัง

32 นางสาว ธัญญภัสร ขาวดี นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. เกาะลิบง กันตัง ตรัง

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 112

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นางสาว พัทธนันท สุกใส นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บางหมาก กันตัง ตรัง

34 นางสาว สิริยากร หนูเล็ก เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ชอง นาโยง ตรัง

35 นางสาว นลินัสม บุณโยดม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง

36 นางสาว มาริสา พรหมแกว นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง

37 นางสาว รัตนภรณ พรหมสุวรรณ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

38 นางสาว นัทรียา สุวรรณมณี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง

39 นางสาว ผกามาศ หนุนเกื้อ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง

40 นางสาว กมลพรรณ รัตนิพล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง

41 นาย ธเนศ ชัยศิริ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางดี หวยยอด ตรัง

42 นางสาว สุนันทา ปุนภักดี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางดี หวยยอด ตรัง

43 นางสาว ปานฤทัย เนียมรัตน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บาหวี หาดสําราญ ตรัง

44 นางสาว วรัญญา นิลเกต นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. แมสอง ทาสองยาง ตาก

45 นางสาว อุไรพรณ ใจมูล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางออ บานนา นครนายก

46 นาย พศวีร สวัสดิรักษา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บางออ บานนา นครนายก

47 นางสาว อภัสนันท ทิมพูล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

48 นางสาว จริยา ลิ่มทอง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

49 นางสาว วัชรานันท ศรีอินทรสุทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม

50 นางสาว ณัฏฐิพร พิมพา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. สําโรง โนนไทย นครราชสีมา

51 นาง วิภา พันธุโพธิ์กลาง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. โนนประดู สีดา นครราชสีมา

52 นางสาว ไอรินลดา ชาวนา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โนนประดู สีดา นครราชสีมา

53 นาย ภราดร ฟุงเฟอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช

54 นางสาว ศีวาภรณ ทองนอก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช

55 นาย นรวิชญ นนทนาพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช

56 นางสาว ธัญธิดา  สัมพันธมิตร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช

57 นางสาว รัญชนาต ทองมีเพชร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

58 นางสาว นพมาศ  ผองผิว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาไม ชุมแสง นครสวรรค

59 นางสาว วิภาวรรณ จงทอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. ตาคลี ตาคลี นครสวรรค

60 นางสาว ธนนิตา เกียรติชูศักดิ์ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค

61 นาย พงศกร ราชเฉลิม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค

62 นาง กาญจนา รักชะนะงาม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค

63 นางสาว ชุติมา นกทนงค นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค

64 นางสาว ปทมาพร คําแหง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองเพรางาย ไทรนอย นนทบุรี
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65 นางสาว วิยะดา ยุทธวารี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี

66 นาย กองศักดิ์ เข็มเพชร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี

67 นาย ซายูตี เจะโซะ ครูผูชวย  - ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

68 นางสาว นิภาวรรณ โพธิ์โหนง ครูผูชวย  - ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

69 นางสาว ชลธิชา แกวพวง ครูผูชวย  - ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

70 นางสาว รัตนาพร โพธิสาร ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

71 นางสาว พิชชาพร พยอมใหม ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

72 นาย ฤทธิฤกษ สุขพอดี ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

73 นาย อุกฤษฏ ทองอยู ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

74 นางสาว กานดาภา บุญนาค ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

75 นาย ฐิตวัฒน เคลื่อนคลอย ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

76 นาย ณัฐพร คลังนุช ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

77 นาง ชลิตา มุงหมาย ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

78 นางสาว เปรมฤทัย บัวเจริญ ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

79 นางสาว จิรัชยา วงศาโรจน ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

80 นางสาว ผกาวรรณ กรอบเกื้อ ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

81 นาย พัชรพล เนตรวิจิตร ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

82 นาย คมกริช ชุมยางสิม ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

83 นาย อาฟารุส ยะปา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. มาโมง สุคิริน นราธิวาส

84 วาที่ รอยตรี อีลยาส มาหามะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ริโก สุไหงปาดี นราธิวาส

85 นางสาว รูซีลา รูแต เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ริโก สุไหงปาดี นราธิวาส

86 นางสาว ณัฎฐณิชา ฤทธิ์มีไชย เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ริโก สุไหงปาดี นราธิวาส

87 นางสาว ภัคจิรา วิชาวุฒิพงษ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

88 นาย ชาญณรงค ทันขุนทด นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

89 นาย ธนพัทธ นลินธรรมรัตน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

90 นางสาว อัจฉรา เขียวเอี่ยม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

91 นางสาว สมฤดี ภาคนะภา นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทม. ทาโขลง คลองหลวง ปทุมธานี

92 นาย ตันติกร คมคาย ครูผูชวย  - ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

93 นางสาว พรนภา นามพรม ครูผูชวย  - ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

94 นาง ศุภเกตุ พรมพุย ครูผูชวย  - ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

95 นางสาว อัญชลี บัวสาย ครูผูชวย  - ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

96 นางสาว ชัชฎาพร หาญชนะ เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทต. ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี
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97 นาย ศุรกร จันทรแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี

98 นาย เจษฎา ฉิมเนตร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. กุยบุรี กุยบุรี ประจวบคีรีขันธ

99 นาย สุมานะ นาคผอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

100 นางสาว นิศารัตน ใจมั่น เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

101 นางสาว สุวรรณา บุญรักษ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

102 นางสาว สุชาดา ชุมนุม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บึงนคร หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

103 นาย อภิสิทธิ์ วรรณเชษฐ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. นาแขม กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

104 นาง ชุติมันต นาคจิตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

105 นางสาว ปรียา เกตุแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

106 นาย ธนกฤต เขียวใหญ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. พอมิ่ง ปะนาเระ ปตตานี

107 นางสาว อาดีละห  บุญฤทธิ์ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี

108 นางสาว ฮีดายะห สอาด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ยะรัง ยะรัง ปตตานี

109 นาย อัลฮา กาเดร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. กะดุนง สายบุรี ปตตานี

110 นาย วีรชาติ สงา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ลิปะสะโง หนองจิก ปตตานี

111 นางสาว ลีลาวดี ธารายศ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. อรัญญิก นครหลวง พระนครศรีอยุธยา

112 นาย โสภณรกช จันเพชร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. พนางตุง ควนขนุน พัทลุง

113 นางสาว สาวิตตรี จันทรพุม นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทต. พนางตุง ควนขนุน พัทลุง

114 นางสาว ธีวรา สํานักบานโคก นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร

115 นางสาว วิรินิส คิ้วไธสง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร

116 นาง จิราพร ไพรวรรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. นิคมพัฒนา บางระกํา พิษณุโลก

117 นางสาว พัชรี พันแตง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. แกงกระจาน แกงกระจาน เพชรบุรี

118 นางสาว รุจจิรา เชื้อเถาว เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบต. บอรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

119 นางสาว สุนิสา สวัสดิ์แวงควง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

120 นาย สุรศักดิ์ เชิดชูสกุล นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. แพร เมืองแพร แพร

121 นางสาว พิมพชนก ทะจาย เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. ปากกาง ลอง แพร

122 นางสาว ธารทิพย ยอดสุด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาพูน วังชิ้น แพร

123 นาย ณฐดิน สุขวงษเดช เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. นาพูน วังชิ้น แพร

124 นางสาว วัชรี อุตมา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. นาพูน วังชิ้น แพร

125 นางสาว กนกวรรณ  ยาหมู นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ปาสัก วังชิ้น แพร

126 นางสาว นภัสสร สมบูรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

127 นาย เดโชพล คํานวนนิคมเขตต นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

128 นางสาว ปาณิสรา เพชรขํา นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
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129 นาย นันทิศักดิ์ เกื้อเพชร นักจัดการงานเทศกิจ  ปฏิบัติการ ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

130 นางสาว กัญจศิริ วิกรเมศกุล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

131 นางสาว จิตติมา สิทธิการ นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

132 นางสาว พัทธนันท พรหมณี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

133 นาย วีระชัย เหมือนใจ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

134 นาง พัชราภรณ วรรณพานิชย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. พังแดง ดงหลวง มุกดาหาร

135 นางสาว โสภาพร สารีรักษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาอุดม นิคมคําสรอย มุกดาหาร

136 นางสาว รัชนี คลังทอง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หนองหมี กุดชุม ยโสธร

137 นางสาว สีตีพาตีเมาะ แวดือราแม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา

138 นางสาว ซูรัลดาร ทับทุย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา

139 นางสาว ซารียะ มูซอ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา

140 นางสาว จิณณพัต ทองเกตุ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา

141 นางสาว อามีเนาะ  มะยี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ตลิ่งชัน บันนังสตา ยะลา

142 นาย สักกสีห แสงจันทร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทน. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

143 นาย ณัฐนนท ขุนราม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

144 นางสาว สมนธรรศ รอดชุม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

145 นาย ศรายุธ เล็กบางพงค เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

146 นางสาว จุฑารัตน สุวรรณกาญจน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

147 นาง นฤมล อุทรดับ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. หนองฮี หนองฮี รอยเอ็ด

148 นางสาว กนกวรรณ เจริญพงษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดอนคลัง ดําเนินสะดวก ราชบุรี

149 นาย วุฒิชัย นะทะเวสน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ยางหัก ปากทอ ราชบุรี

150 นางสาว ณัฏฐิมณฐ ธนศิระกุล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ยางหัก ปากทอ ราชบุรี

151 นางสาว จุฑามาส บุญศรี นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หนองมะคา โคกเจริญ ลพบุรี

152 นาง เบญจวรรณ ทับทิมทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แกงผักกูด ทาหลวง ลพบุรี

153 นาย สิทธาภัทร เนตรนิล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี

154 นาย โสภณ ใจเขียนดี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี

155 นางสาว ชนากาญ มั่นวาจา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี

156 นางสาว ขวัญชนก ทวีกุลกิติธาดา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี

157 นาย ปยะณัฐ แสงเวียน วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี

158 นาย นัฐกานต แกวแดง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี

159 นางสาว พวงเพ็ชร แกนทาว เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี

160 นางสาว ดวงกมล จันทรแจง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงทาชาง สระโบสถ ลพบุรี
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161 นางสาว ณัฐธกา วังกาวี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เถินบุรี เถิน ลําปาง

162 นางสาว อมรรัตน อินจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หัวเมือง เมืองปาน ลําปาง

163 นาย พันธนะ นํานนท เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หัวเมือง เมืองปาน ลําปาง

164 นาย สรัช ระตะขันธ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. ศรีเตี้ย บานโฮง ลําพูน

165 นางสาว จริยา บุญสิทธิ์ นักวิชาการวัฒนธรรม  ปฏิบัติการ อบต. หนองแวง กันทรารมย ศรีสะเกษ

166 นางสาว เบญญาพร ไชยธรรม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร

167 นางสาว สุวิมล แกวดี นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร

168 นาย พลวัฒน ใจซื่อ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร

169 นางสาว ธัญจิรา หวานแกว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เขาพระ รัตภูมิ สงขลา

170 นางสาว สรอยสุดา หลีมังสา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. เขาพระ รัตภูมิ สงขลา

171 นาย ณรงคศักดิ์ พรหมศิลา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เขาพระ รัตภูมิ สงขลา

172 นางสาว สุปวีณ  วัฒนหนู นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. สทิงพระ สทิงพระ สงขลา

173 นางสาว มณีรัตน เทวยุรัง ครูผูชวย  - ทม. สะเดา สะเดา สงขลา

174 นางสาว นภัสวรรณ เพ็ญศรี ครูผูชวย  - ทม. สะเดา สะเดา สงขลา

175 นางสาว จุฑาลักษณ ยางงาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

176 นาย สดายุ สรอยละเอียด เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

177 นาย ณัฐรัตน ชั้นรัตนกุล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

178 นางสาว สุภา แกวนอก ครูผูชวย  - ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

179 นางสาว ศิรประภา นักทํานา ครูผูชวย  - ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

180 นางสาว ศิรินญา มาลัย ครูผูชวย  - ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

181 นางสาว สุริยาภรณ จําปาชัย ครูผูชวย  - ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

182 สิบเอก นันทปรีชา อริยะโภคะกุล นายชางศิลป  ปฏิบัติงาน ทต. บางเมือง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

183 นางสาว สาลิตา สายสิญจน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

184 นางสาว วราภรณ คะตะวงษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

185 นางสาว วารี คงนุกูล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

186 นาย วิสนุ สาตรเพ็ชร นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

187 นาย บุดดี แสนจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

188 นาย ชญณัฐ วัฒนกุล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร

189 นางสาว วรรณา พลอยศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร

190 นางสาว ธรรณยาภรณ ฐาเลิศวินิศ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร

191 นางสาว นุดี ภัยสูญสิ้น เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร

192 นางสาว วิภาณี ประดิษฐธีระ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร
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193 นาย จิรพจน สังขทอง เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน อบต. พันทายนรสิงห เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

194 นางสาว เสาวณีย สีจุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ไทยอุดม คลองหาด สระแกว

195 นาย จีรวัฒน เกิดมุด นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

196 นางสาว ธัญญานุช นันทะศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. วังมวง วังมวง สระบุรี

197 นาย ฐาณิศร ศรีเตชะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บานจา บางระจัน สิงหบุรี

198 นาย อัธยา นักทํานา นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. บานน้ําพุ คีรีมาศ สุโขทัย

199 นางสาว มุนินทรธร หิมโสภา นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. บานน้ําพุ คีรีมาศ สุโขทัย

200 นางสาว ศิรินภา กาติ๊บ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย

201 นาย รัฐพงศ พักพันธ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. เมืองเกา เมืองสุโขทัย สุโขทัย

202 นางสาว ศิริรัตน สมบัติวงษ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. วังลึก ศรีสําโรง สุโขทัย

203 นาย คณาวัชร ดวงอินทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย

204 นาย คําภีร จอมแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางตะเคียน สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

205 นางสาว หทัยรัตน คงตุก นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. กาญจนดิษฐ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

206 นางสาว ธิดารัตน ไชยณรงค เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

207 นางสาว ภัทรภร ภูมิภัทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

208 นาย พงศกร ชูแกว เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. คลองนอย ชัยบุรี สุราษฎรธานี

209 นางสาว ชนิดา อักษรานุชาต เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองนอย ชัยบุรี สุราษฎรธานี

210 นางสาว อุมารินทร เรืองดิษฐ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองนอย ชัยบุรี สุราษฎรธานี

211 นาย สุธี สงเสริมสุข เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองนอย ชัยบุรี สุราษฎรธานี

212 นางสาว ฉัตรชนก พินิจอักษร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี

213 นาย วีรพล เจริญวงศ ครูผูชวย  - อบต. ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี

214 นาย กฤตานน คงชู นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี

215 นาง สุภาพร ทองแดง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี

216 นางสาว มิสวานีย มะเกะ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. คลองพา ทาชนะ สุราษฎรธานี

217 นาง กนนกกาญน ภักดี นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. บานเชี่ยวหลาน บานตาขุน สุราษฎรธานี

218 นางสาว อรอุมา  ชนะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คลองศก พนม สุราษฎรธานี

219 นาย วรวีร สุขมี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ตนยวน พนม สุราษฎรธานี

220 นาย กิตติชัย รันคําภา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

221 นางสาว ธิดารัตน นามวงษ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. บานโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

222 นางสาว ณัฐยา บุญค้ํา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บานโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

223 นางสาว กาญจนา บุตรโคตร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานโคก สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

224 นางสาว ปลิตา หวังสะและฮ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. วิเศษไชยชาญ วิเศษชัยชาญ อางทอง
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ระหวางวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

225 นาง ปยะนารถ ปาลวงศ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. วิเศษไชยชาญ วิเศษชัยชาญ อางทอง

226 นางสาว วิไลรัตน อัยแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาพู เพ็ญ อุดรธานี

227 นาย กมลเพชร ทัดมาลา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองจอก บานไร อุทัยธานี

228 นาง วิมลวรรณ แสงตะวัน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

229 นางสาว ฐิติพรรณ  นิลสมบูรณ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทาซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

230 นาง โสภิดา บุญพิทักษ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

231 นางสาว จุฑามณี เสนีวงศ ณ อยุธยา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หนองไผ หนองขาหยาง อุทัยธานี

232 นางสาว กฤษณา ดีสรอย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หลุมเขา หนองขาหยาง อุทัยธานี

233 นางสาว มินตรา แสงภารา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. อุทัยเกา หนองฉาง อุทัยธานี

234 นางสาว ปาวิสา กาญจนเสน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โนนสมบูรณ เดชอุดม อุบลราชธานี

235 นางสาว จุฑามาศ โคตรวงศ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

236 นางสาว สุภาพร ทองพุ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

237 นางสาว ณัฐธิดา บัวหอม นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. หนองบัวฮี พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

238 นาย ธนกร วันดี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ไผใหญ มวงสามสิบ อุบลราชธานี

239 นางสาว สุพิตา ใจมั่น นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สงยาง ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี

240 นางสาว จิตประภา สิทธิโชค นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนามแทง ศรีเมืองใหม 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 ่112  

อบรมระหวางวันที่ 14 - 18 ธันวาคม 2565 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 112 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 
 

 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 



 

 
 
  
 

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 
-------------------------  

๑.หลักการและเหตุผล  
 ๑.๑กฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยพ.ศ. 
๒๕๕๑ กําหนดใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น มีอํานาจหนาที่พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และกําหนดใหสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น มีหนาที่
ดําเนินการเกี่ยวกับการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตลอดจนขาราชการและ
ลูกจางของกรม ยกเวนการพัฒนาขาราชการระดับสูงและหลักสูตรทั่วไป รวมถึงการปฏิบัติงานรวมกับหรือ
สนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของหรือที่ไดรับมอบหมาย  

 ๑.๒ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นพิจารณาเห็นวา
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะเปนทรัพยากรภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐ
ไปสูเปาหมายและทําหนาที่สนองตอบความตองการของประชาชนตอไปไดในอนาคต ดังนั้น จะตองปลูกฝง
ปรัชญาการเปนขาราชการทองถิ่นที่ดี ความรูในระเบียบแบบแผนของทางราชการ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติ
ราชการตามอํานาจหนาที่ หลักการบริหารราชการภาครัฐแนวใหม สมรรถนะหลักและทักษะที่จําเปน ตาม
ตําแหนงและสายงาน รวมถึงเรื่องวินัยของขาราชการ ใหกับขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมใน
การนี้ จึงไดมีการจัดทําหลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมขึ้นเพื่อใชเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาหลอหลอมใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม มีคานิยมองคความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่พึงประสงคในภาพรวม 

๒. วัตถุประสงค 
  ๒.๑เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมีความรู ความเขาใจแบบแผนในการ
ทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น และองคกรปกครองสวนทองถิ่นไปสูการปฏิบัติงานและรวมมือในการดําเนินงาน
ระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 

 ๒.๒เพื่อปลูกฝงปรัชญาการเปนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดีใหขาราชการหรือพนักงาน
สวนทองถิ่น เกิดจิตสํานึกราชการในการมีวินัย การทํางานเปนทีม ความสามัคคี การทํางานเพื่อประชาชนและ
การใหบริการประชาชน 

 ๒.๓เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมีความรู ความเขาใจในคุณธรรมและ
จริยธรรม จรรยาขาราชการที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 ๒.๔เพ่ือใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมีความรูและเขาใจในระบบงาน และ 
ระเบียบกฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถ
ปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๕เพื่อใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหมมีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 

/๓. หลักสูตร... 
 
 



      -๒- 

๓. หลักสูตรและระยะเวลาฝกอบรม ๕ วัน จํานวน ๔ หมวด จํานวน ๑๑ วิชา ๓๓ชั่วโมง 

หมวด ชื่อวิชา 
จํานวน 
(ชม.) 

หมวดวิชา
พื้นฐาน 
๓วิชา ๙ ชม. 

๑. วิชา กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๑ ปแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติกับทิศทางการพัฒนาทองถิ่น 
๒.วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวน
ทองถิ่น ตามระเบียบการบริหารราชการแผนดิน 
๓. วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ 
 

๓ 
 

๓ 
 

๓ 
 
 

หมวดวิชา 
ศาสตรพระราชา
๑ วิชา ๓ ชม. 

๑. วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงศาสตรสูความสําเร็จที่ยั่งยืน ๓ 

หมวดวิชาเฉพาะ 
๕ วิชา ๑๕ชม. 

๑.วิชาระเบียบการบริหารราชการสวนทองถิ่น 
๒.วิชาการบริหารงานบุคคลสิทธิและสวัสดิการขาราชการสวนทองถิ่น 
๓.วิชาจรรยาบรรณและวินัยขาราชการสวนทองถิ่น 
๔.วิชาระเบียบงานสารบรรณ หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ  
๕. วิชา ระเบียบการแตงกายขาราชการ และงานพิธีการตางๆ ที่ควรรู 

๓ 
๓ 
๓ 
๓ 
๓ 

หมวดวิชาเสริม 
๒วิชา ๖ ชม. 

๑. วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 
๒. วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

๓ 
๓ 

๔. กลุมเปาหมาย  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม  

๕. สถานที่ดําเนินการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หรือ ตามภูมิภาคตางๆ 

๖. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๖.๑ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น มีความรู ความเขาใจแบบแผนในการทํางานของ                 
องคกรปกครองสวนทองถิ่น สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตรชาติ นโยบายของรัฐบาล กระทรวง กรมสงเสริม                    
การปกครองทองถ่ิน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไปสูการปฏิบัติงานและรวมมือในการดําเนินงานระหวาง
สวนกลาง สวนภูมิภาค และทองถ่ิน 
 ๖.๒ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น มีจิตสํานึกราชการในการมีวินัย การทํางานเปนทีม               
ความสามัคคี การทํางานเพื่อประชาชน และการใหบริการประชาชน 

 ๖.๓ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจในคุณธรรมและจริยธรรม 
จรรยาขาราชการที่สําคัญสําหรับการปฏิบัติงานราชการ 

 ๖.๔ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีความรูและเขาใจในระบบงาน และระเบียบ
กฎหมาย กระบวนงานที่เกี่ยวของกับการทํางานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพ   

 ๖.๕ ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นมีความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และปฏิบัติตนตามรอยพระยุคลบาท 

 
 
 



 
หลักสูตร “ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม” 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
 

หมายเหตุ:  ๑.) เวลา ๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารวาง 
    ๒.) เวลา ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารวาง 
    ๓.) กําหนดการฝกอบรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

เวลา 
วัน ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. 

 

๑๓.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. - ๑๙.๐๐ น. 

 

๑๙
.๐

๐ 
น.

 –
 ๒

๐.
๐๐

น.
 ร

ับป
ระ

ทา
นอ

าห
าร

เย
็น  

วันที่ ๑ 
 

- 
เริ่มลงทะเบียน ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  

ปฐมนิเทศ/แนะนําหลักสูตร  
และการเตรียมความพรอม 

วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ 
 

วันที่ ๒ 

 

วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น ตามระเบียบการบริหาร

ราชการแผนดิน 
 

๑๒
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น.

 - 
๑๓

.๐
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วัน
 

วิชา ระเบียบการบริหารราชการสวนทองถ่ิน 
 

วิชา การพัฒนาบุคลิกภาพ 
 

 
วันที่ ๓ 

 

วิชา ระเบียบงานสารบรรณ  
หลักวิธีในการเขียนหนังสือราชการ 

 

วิชา กรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๑ ป แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกับทิศทาง 

การพัฒนาทองถิ่น 

วิชา การบริหารงานบุคคล สิทธิ และ
สวัสดิการขาราชการสวนทองถิ่น 

 

วันที่ ๔ 
วิชา ทักษะการพูดในที่ชุมชนและการสื่อสาร 

ที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
วิชา จรรยาบรรณและวินัยขาราชการ 

สวนทองถิ่น 
 

วิชา ระเบียบการแตงกายขาราชการ  
และงานพิธีการตางๆที่ควรรู 

 

วันที่ ๕ 
วิชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ศาสตรสูความสําเร็จที่ยั่งยืน 
 

พิธีปดการศึกษาอบรม/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) 

 


