




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว กัญญาภัทร ทองจิต เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

2 นางสาว ญาณิศา  เพชรสงค เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

3 นาย สมภพ ผูมีสัตย นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี

4 นางสาว มุนินทร เปรมปรีดิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. น้ําตกไทรโยคนอย ไทรโยค กาญจนบุรี

5 นางสาว ขนิษฐา สุริยาวงษ เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทม. ปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

6 นางสาว ปาณัสมา ไชยเกิด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองเปด ศรีสวัสดิ์ กาญจนบุรี

7 นางสาว วิจิตรา ฐิติอมรพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

8 นางสาว จิรารัตน โพธิสาร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

9 นางสาว นฤมล รื่นวรรณ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

10 นางสาว ภัทรริดา สายสุด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

11 นาย พรอมพงศ รุงเรืองฐานันท เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

12 นางสาว ณิพา ทุริสุทธิ์ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

13 นางสาว จริยา สาสมัคร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

14 นาง สุธาสินี ภูครองแง นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

15 นาง ชนัญญา วรพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

16 นาย ยศวัจน ลีลาธนาสกุล สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

17 นางสาว ปยะวรรณ คุณสุข นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

18 นาย  ิธนาศักดิ์ อดทน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

19 นางสาว อริศรา ขวัญขํา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

20 นางสาว โศศิษฐา ประทักษากุล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. จันทบุรี เมืองจันทบุรี จันทบุรี

21 นางสาว ยุวธิดา รัตนมงคลมาศ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองเขื่อน คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา

22 นางสาว สุภาภรณ คําภูเมือง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางเลา คลองเขื่อน ฉะเชิงเทรา

23 นาย ณัฏฐ วิสิฐนิธิกิจา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดอนทราย บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

24 นางสาว อาริยา คําภิมาบุตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

25 นางสาว จิดาภา ชอบดี นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทต. เกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุรี

26 นาย วรพล ศศิวรเดช นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. เกาะสีชัง เกาะสีชัง ชลบุรี

27 นางสาว เกวลิณ กิจเที่ยงธรรม นิติกร  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

28 นางสาว วรางคณา สุภาอวน นิติกร  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

29 นางสาว นวรัตน สุภาพ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

30 นางสาว ปวิชญา สาครดี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บานบึง บานบึง ชลบุรี

31 นางสาว พรไพรลิน จําปพรม นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี

32 นางสาว พัชริดา สุภาโภชน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. โคกเพลาะ พนัสนิคม ชลบุรี

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 113

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นาย ปณตพันธ ทองเสมาพันธ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี

34 นางสาว นิชกานต สิงหราช เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. หางน้ําสาคร มโนรมย ชัยนาท

35 นางสาว ขวัญจิรา สุจินดาสิริ เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. หางน้ําสาคร มโนรมย ชัยนาท

36 นางสาว เบญจวรรณ ทองเษม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หาดทาเสา เมืองชัยนาท ชัยนาท

37 นางสาว ชลาลัย แสงทอง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. วังตะเคียน หนองมะโมง ชัยนาท

38 นางสาว สุจิตราวตรี กันธิยะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. เวียง เชียงของ เชียงราย

39 นางสาว ภัทราพร สีทา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. ดอยฮาง เมืองเชียงราย เชียงราย

40 นาย อัครพงษ ทาวงษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม

41 นาย อลงกรณ ชัยรัตน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ปงโคง เชียงดาว เชียงใหม

42 นาง รัตนาภรณ กลางวงศ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. ปาแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม

43 นางสาว เบญจพร กรรณิกา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. แมแจม แมแจม เชียงใหม

44 นาย สุรเมศ คงเมือง เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. แมแจม แมแจม เชียงใหม

45 นางสาว พรพิมล อินทรพุก นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทน. แมสอด แมสอด ตาก

46 นางสาว ขวัญเรือน แกวงาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. คลองโยง พุทธมณฑล นครปฐม

47 นางสาว กันตินันท อังคะนาวิน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ทุงนอย เมืองนครปฐม นครปฐม

48 นาง วรรณา แสงทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

49 นางสาว ประภัสสร หัวใจฉ่ํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

50 นาง สาคร ศรีออนรอด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

51 นางสาว ธิติกาญจน ณัฐอรุณสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

52 นางสาว สุรีมาศ นุชถาวร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

53 นางสาว อาภัสรา ดอนเจดีย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

54 วาที่รอยตรีหญิง วิลาวรรณ บัวเพชร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช

55 นางสาว ชุติมณฑน มีเพียร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

56 นางสาว จินตนา โตะป เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

57 นางสาว ภูริศา กวีพันธ นักพัฒนาการทองเที่ยว  ปฏิบัติการ ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

58 นางสาว นัยตพิชญ สงแสง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

59 นางสาว สุภาภรณ สุวรรณ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

60 นาย ธนวัฒน ไชยสุรินทร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

61 นางสาว ศุภกาญจน พรหมสังคหะ เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทม. ปากพนัง ปากพนัง นครศรีธรรมราช

62 นาย ณัฐวุฒิ แกวดวงตา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค

63 นาย เพชรมงคล ลี้สกุล เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. นากลาง โกรกพระ นครสวรรค

64 นางสาว ภัคภร ชยเสนาพงศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ตะครอ ไพศาลี นครสวรรค



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 113

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

65 นางสาว ฆนรส เธียรวรรณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แมเปน แมเปน นครสวรรค

66 นางสาว วรรณา โถนอย นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทม. บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี

67 นางสาว ศิริวรรณ จันตะวงค ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

68 นางสาว วรรณวิภา ตะวันเลิศสกุล ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

69 นาง สลิลทิพย พุมพรม ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

70 นางสาว วริฏฐา ขุนนาเมือง ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

71 นาย ภฑิล วงคพันธ ครูผูชวย  - อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

72 นาย ค็อยรุม แวหะมะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บาเระเหนือ บาเจาะ นราธิวาส

73 นาย กัณฐพันธ เกษกุล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส

74 นางสาว มุทิตา สุขรักษา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส

75 นางสาว มัยยานี เหล็มแดง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส

76 นางสาว มณีเราะห อายุ นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ อบต. บางปอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส

77 นาง ธนัชชา เกษกุล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สุไหงปาดี สุไหงปาดี นราธิวาส

78 นางสาว ชนกนันท  สุตวัฒน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

79 นางสาว พรทิพย ทองสุขมาก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. กระแชง สามโคก ปทุมธานี

80 นาง อลิษา แสนสุข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แสงอรุณ ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

81 นางสาว ธนัชชา สีทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ชัยเกษม บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

82 นางสาว ศิริรัตน พุทธพงษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. รอนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

83 นางสาว ชุติมา สมบูรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

84 นาย สันติ แยมวันเพ็ง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี

85 นางสาว รัฐกานต พึ่งประชา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางแตน บานสราง ปราจีนบุรี

86 นาย อิสระพงศ ชิณโคตร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. โคกปบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี

87 นาย พงศกร เหล็มลุย เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทม. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

88 นางสาว กมลรัตน วุฒิเดช นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กระแชง บางไทร พระนครศรีอยุธยา

89 นางสาว โสภาพรรณ ลิมปสถาพร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานมา บางไทร พระนครศรีอยุธยา

90 นาย ปุณภัท วรรธนะทีปกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา

91 นางสาว สมฤทัย บัวจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา

92 นางสาว ฐิติมา พงษทวี นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ราชคราม บางไทร พระนครศรีอยุธยา

93 นาง ธัญศุภธนิศร บุญประสิทธิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานคลัง บางบาล พระนครศรีอยุธยา

94 นางสาว ศิริมาศ วงษจันทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เกาะเกิด บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

95 นางสาว นันทิยา บัวจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

96 นางสาว พิชญาภา ศิลาออน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
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97 นางสาว พิมพพิชชา ผดุงสุทธิ์ นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทต. คลองจิก บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา

98 นางสาว กนกวรรณ คุมอํ่า นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ลาดน้ําเค็ม ผักไห พระนครศรีอยุธยา

99 นางสาว นิรัมพร ประยูรรัตน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

100 นาย ทศพร ชื่นอารมย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หันตะเภา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

101 นางสาว ปุณยภัสร ฐิติภักดีพรนิธิ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางนมโค เสนา พระนครศรีอยุธยา

102 นางสาว กชพรรณ เพชรสังฆาต นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บางไทร ตะก่ัวปา พังงา

103 นางสาว จิตาภา รัตโณภาส นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางไทร ตะก่ัวปา พังงา

104 นางสาว ปฐมาภรณ ชัยศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา

105 นางสาว อมิตา เวียงวิเศษ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร

106 นางสาว รัฐภรณ โนนงาม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เขาทราย ทับคลอ พิจิตร

107 นางสาว นภชนก เลี้ยงประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร

108 นางสาว ณจิราทิพย พรมแดนศีล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. นครปาหมาก บางกระทุม พิษณุโลก

109 นางสาว กัญญมล สระแสง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. นครปาหมาก บางกระทุม พิษณุโลก

110 นางสาว นิภาพร สํารี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นครปาหมาก บางกระทุม พิษณุโลก

111 นางสาว พัชรินทร ตรงตอกิจ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก

112 นางสาว แพรวพลอย พรมใจ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วงฆอง พรหมพิราม พิษณุโลก

113 นางสาว พัทยา ทองกรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ศรีภิรมย พรหมพิราม พิษณุโลก

114 นาย ณัฐวุฒิ ปานานนท เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

115 นางสาว วนิชญา ปนแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

116 นางสาว นรมน จันทรทา นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทม. อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

117 นาย กิตติศักดิ์ สมบูรณรัตนกูล นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน ทม. อรัญญิก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

118 นางสาว นันทวรรณ ถิ่นที่ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานกลาง วังทอง พิษณุโลก

119 นางสาว พัชรินทร อินสาคํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานกลาง วังทอง พิษณุโลก

120 นางสาว จันทิมา นาดี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ทาไมรวก ทายาง เพชรบุรี

121 นางสาว มณฑิรา ติดพุก นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โรงเข บานลาด เพชรบุรี

122 นางสาว ชุติกาญจน สังขศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองกะปุ บานลาด เพชรบุรี

123 นางสาว จุฑาทิพย อุนอบ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางขุนไทร บานแหลม เพชรบุรี

124 นางสาว แกวนภา คงม่ัน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บางขุนไทร บานแหลม เพชรบุรี

125 นางสาว ฐิตินันท พรหมายน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

126 นางสาว นงลักษณ ทองสี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เพชรละคร หนองไผ เพชรบูรณ

127 นาย ภูริเดช กะตะศิลา นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เพชรละคร หนองไผ เพชรบูรณ

128 นางสาว ดารารัตน บุญยก นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เพชรละคร หนองไผ เพชรบูรณ
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129 นาย กฤษฎา ไพรเถื่อน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หวยโปง หนองไผ เพชรบูรณ

130 นาย วัชรพงษ พิมเสน นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. หวยโปง หนองไผ เพชรบูรณ

131 นางสาว ศิริรัตน คงแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

132 นางสาว พิมพร มรกต เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

133 นางสาว สุปรียา จันทสุวรรณโณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

134 นางสาว นิภาพร สุพร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร

135 นางสาว อภิญญา สาทอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ดงมะไฟ ทรายมูล ยโสธร

136 นางสาว ศุภาพิชญ ขุนทองปาน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

137 นางสาว ธนพร ปานเกิด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

138 นางสาว จิราภรณ ปราบปรี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

139 นางสาว ทิพยาภรณ แขกกาฬ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางริ้น เมืองระนอง ระนอง

140 นางสาว ศิริมา นิลสุวรรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บางริ้น เมืองระนอง ระนอง

141 นางสาว สุมลฑา ทองรักษ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

142 นางสาว สุณีรัตน โพธิ์สุพรรณ นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ อบต. หนองบัว บานคาย ระยอง

143 นางสาว เนตรนพิศ สุทธิรุงเรือง เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง

144 นาย พลวัฒน เพชรนอก นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

145 นาย ฉัตรชัย จันทะพร นายชางเครื่องกล  ปฏิบัติงาน อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

146 นาย อนันต บาราสัน นักพัฒนาการกีฬา  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

147 นาย วัชรพงศ จํานงฤทธิ์ นักพัฒนาการกีฬา  ปฏิบัติการ อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

148 นาย วุฒิชัย นะทะเวสน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ยางหัก ปากทอ ราชบุรี

149 นางสาว ณัฏฐิมณฐ ธนศิระกุล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ยางหัก ปากทอ ราชบุรี

150 วาที่รอยตรี ดวงกมล พวงมาลี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หวยโปง โคกสําโรง ลพบุรี

151 นางสาว นาตยา เขียววรรณ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทต. ศรีบัวบาน เมืองลําพูน ลําพูน

152 นาง สิริลักษณ ตงบุญชัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร

153 นางสาว กฤษณา พรหมโคตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร

154 นางสาว นวรัตน พรหมพิมพ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร

155 นางสาว เมธาพร วงคมีแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คําสะอาด สวางแดนดิน สกลนคร

156 นางสาว ชัญญานุช ขาวหนูนา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. กระแสสินธุ กระแสสินธุ สงขลา

157 นาย จิรสิน เสาวธารพงศ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. น้ําขาว จะนะ สงขลา

158 นาง อัจฉรา แสงเจริญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ทาชาง บางกล่ํา สงขลา

159 นางสาว ลลิตา สุวรรณมณี นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทต. ทาชาง บางกล่ํา สงขลา

160 นางสาว อรทัย แสงนรินทร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา
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161 นางสาว ลลิตา เสนารัตน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

162 นางสาว พิชญาภา สงศรี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

163 นางสาว ณัฐวดี เพชรกาฬ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

164 นางสาว ปาณิศา สุวรรณมณี เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. วัดขนุน สิงหนคร สงขลา

165 นางสาว ธมลษวรรณ คําภักดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ

166 นาย วีรพล สมราง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ

167 นางสาว วันวิสา ทรัพยสิน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

168 นางสาว นนทินรรณ ทองเหม เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทม. พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ

169 นางสาว ณัฐวรา เทพศรี นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ

170 นาย วีระยุทธ แกวโสภาค เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

171 นางสาว จิดาภา ควนวิไล เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

172 นาง ศิริณัฎฐ บุญเหลี่ยม ภัยแคลว นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

173 นางสาว วาดฝน บัวบาน เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

174 นางสาว ธัญญามาศ ธงไชย นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

175 นาย พงศธนรรถ พวงเพ็ชรสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

176 นางสาว ศศิวรรณ จันทรชูกลิ่น นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

177 นางสาว ชนิกา โรจนเศรษฐการ เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบต. ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

178 นางสาว กิตยาภรณ ดวงทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ทับกวาง แกงคอย สระบุรี

179 นางสาว ลัดดา มนตรี นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. หวยแหง แกงคอย สระบุรี

180 นางสาว ธนภร วาโย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

181 นางสาว ณัจชรียา เนตรจินดา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนาพระลาน เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

182 นางสาว ปทมาภรณ รัตธิพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี

183 นาย ศิริพงษ พานทอง เจาพนักงานทันตสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. พระพุทธบาท พระพุทธบาท สระบุรี

184 นางสาว รัฐติมาพร สิงหไชยนาถ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี

185 นางสาว แกวตา เมฆเขียว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. มิตรภาพ มวกเหล็ก สระบุรี

186 นางสาว จารุวรรณ ไวดาบ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองยางเสือ มวกเหล็ก สระบุรี

187 นางสาว ไอริณ เทียนเงิน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

188 นางสาว กฤษณา ทรัพยภารี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

189 นาย วุฒิชัย ตันติวุฒิ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

190 นางสาว สายสุณี หอมฉุย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ยางซาย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

191 นางสาว สายรุง สํารี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานไร ศรีสําโรง สุโขทัย

192 นางสาว อมรวรรณ มีเดช เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ชางขวา กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี
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193 นางสาว อารีดา สอนแกว นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

194 นางสาว พรรณิภา มวงมนตรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เขวาสินรินทร เขวาสินรินทร สุรินทร

195 นาย ธนกฤต วงศกาฬสินธุ เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทม. ทาบอ ทาบอ หนองคาย

196 นาย วงศธร จันทรกอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาพู เพ็ญ อุดรธานี

197 นาย อวิรุทธ คณาวัลย นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. เชียงพิณ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

198 นางสาว ถนอมทรัพย เพ็ชรสวัสดิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ถ้ําฉลอง เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

199 นางสาว ชญาภัช วิรุณพันธุ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองจอก บานไร อุทัยธานี

200 นางสาว อารียา บุญหนุน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. เดชอุดม เดชอุดม อุบลราชธานี

201 นางสาว พัณณิตา เผาภูรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

202 นางสาว สิทธินีย กางก้ัน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ตะบาย ศรีเมืองใหม อุบลราชธานี
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หมายเหตุ : กรุณาสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียน พรอมรายละเอียด โดยใหระบุ 

ชื่อหลักสูตร , รุน , ชื่อ-นามสกุล , สังกัด , อําเภอ , จังหวัด ของผูเขารับการฝกอบรม 
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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. 
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วันที่ ๑ 
 

- 
เริ่มลงทะเบียน ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.  

ปฐมนิเทศ/แนะนําหลักสูตร  
และการเตรียมความพรอม 

วิชา ระเบียบการคลังและงานพัสดุ 
 

วันที่ ๒ 

 

วิชา ความเชื่อมโยงระบบราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาคและสวนทองถิ่น ตามระเบียบการบริหาร

ราชการแผนดิน 
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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) 

 


