




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว หัทยา คงประพันธ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คีรีวง ปลายพระยา กระบี่

2 นางสาว วิชชุตา เกสรินทร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

3 นางสาว ปจมา ชนะวรรณโณ ครูผูชวย  - อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

4 นาย ภูมิ หนูมาก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

5 นางสาว เครือแกว ขาวนวล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. อาวลึกใต อาวลึก กระบี่

6 นางสาว จตุรพร คงหนู เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. อาวลึกใต อาวลึก กระบี่

7 นางสาว จิรภัทร เยียวยา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี

8 นางสาว ติเบญญา คําจันทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี

9 นาย วงศชนก วารสิทธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ

10 นาย รัฐศักดิ์ คํารัศมี นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ

11 นางสาว อัชรา โคเกิด นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หินดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

12 นางสาว สุนิษา อยุธยา พยาบาล  ปฏิบัติการ อบต. หินดาต ปางศิลาทอง กําแพงเพชร

13 นาย อลงกรณ สุขประเสริฐ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. ทาชาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

14 นาย ภคิน สมคิดทวีโชค นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

15 นาย บุญชัย พรมพิทักษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองยาว พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

16 นางสาว เบญจพร สองบุญ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

17 นางสาว โชติมณี แทนศรีลา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

18 นาย เสกสรร ชนะชัย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบุรี

19 นาย คทาวุธ ลาลู นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบุรี

20 นาย วิทวัฒน เครือสวัสดิ์ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บอทอง บอทอง ชลบุรี

21 นางสาว สุธาศิณี ถิ่นทวี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี

22 วาที่รอยตรีหญิง ภานุกา พลเคน ครูผูชวย  - ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี

23 นาง วริญญา ทาวอุนเรือน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี

24 นางสาว จารุวรรณ อิ่มสุวรรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี

25 นางสาว พนิดา แสนเสนา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี

26 นาย เจริญสุข วิวัฒนเพิ่มผล นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คลองพลู หนองใหญ ชลบุรี

27 นางสาว มัทนียา แยมมี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาชัย เมืองชัยนาท ชัยนาท

28 นางสาว พัชรินทร สุวรรณทัศน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บอแร วัดสิงห ชัยนาท

29 นาย ธีรภัทร ทับบอดี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บานเชี่ยน หันคา ชัยนาท

30 นางสาว สุรัสวดี ดานธวัชชัย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. มอนปน ฝาง เชียงใหม

31 นางสาว กมลพรรณ รัตนิพล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. วังมะปรางเหนือ วังวิเศษ ตรัง

32 นาย พิสุทธิ์ บรรณกิจ นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 114

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2565 

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นางสาว สุกัญญา หนูเมฆ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. หวยนาง หวยยอด ตรัง

34 นางสาว จิรดา โพธิวร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด

35 นางสาว พรพิมล รุงเรือง ครูผูชวย  - ทต. พบพระ พบพระ ตาก

36 นางสาว วรลักษณ ขําคม ครูผูชวย  - ทต. พบพระ พบพระ ตาก

37 นาย ชัยวัฒน โคตรบํารุง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. แมสอด แมสอด ตาก

38 นางสาว ภัทรวดี มีกอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. แมสอด แมสอด ตาก

39 นางสาว ทิพยวรรณ ถนอมจิตร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางภาษี บางเลน นครปฐม

40 นางสาว อําภา เกษร นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. บางเลน บางเลน นครปฐม

41 นาย จีรศักดิ์ ชิตแกว เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม

42 นางสาว พรนิภา ราชรองชัย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาหวา นาหวา นครพนม

43 นางสาว มัจฉา แกวเกาะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

44 นางสาว กาญจนรัตน ตัณตินานนต เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

45 นางสาว มัลลิกา สายสมบูรณ นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทต. หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา

46 นาง เบญจวรรณ ศิริมา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ตะครอ ไพศาลี นครสวรรค

47 นางสาว สโรชา ทะใจ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค

48 นาย อนุกูล พงษติกานนท เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ไพศาลี ไพศาลี นครสวรรค

49 นางสาว พรรณนิภา ศรีประพัฒน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางขนุน บางกรวย นนทบุรี

50 นาง ปทมาพร มีกาย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ลําโพ บางบัวทอง นนทบุรี

51 นาย กรกฤช วงศดี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ลําโพ บางบัวทอง นนทบุรี

52 นาย ธนเดช พวงพรอม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ลําโพ บางบัวทอง นนทบุรี

53 นางสาว พัทธณี บุญคาน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ลําโพ บางบัวทอง นนทบุรี

54 นางสาว ธันยญภา เสนีวงศ ณ อยุธยา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

55 นางสาว ศรัณยา เต็มรักษ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. บานบางมวง บางใหญ นนทบุรี

56 นาย คณิศร ภาณุพินทุ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. คลองขอย ปากเกร็ด นนทบุรี

57 นางสาว สารีนา หะมะ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ชางเผือก จะแนะ นราธิวาส

58 นางสาว มารัวณี ยูนุ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ลาโละ รือเสาะ นราธิวาส

59 นาง ศราวณีย บือราเฮง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. บูเกะตา แวง นราธิวาส

60 นางสาว ลีซา มะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. โละจูด แวง นราธิวาส

61 นางสาว วลิลลา  บุญชูชวย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส

62 นางสาว ธัญพิชชา  ศิริรักษ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส

63 นางสาว กาญจนา รักศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ภูเขาทอง สุคิริน นราธิวาส

64 นางสาว รัชดา คงแสง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. สุคิริน สุคิริน นราธิวาส
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65 นาง มาซียะห ดึนเลาะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ปูโยะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส

66 นางสาว ตัสนิง ดือราโอะ ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส

67 นาย ธนกร วิชัย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองบอน ประโคนชัย บุรีรัมย

68 นางสาว รุงนภาพร เมตตา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

69 นางสาว รัตนาพร สุวิพันธ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี

70 นางสาว ดารารัตน จันตะตึง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

71 นางสาว ภวันตรี กันทะปง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

72 นางสาว มิรันดา จตุรานนท เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

73 นาย อานุภาพ เจริญกุล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บึงทองหลาง ลําลูกกา ปทุมธานี

74 นางสาว ภาวดี สอนปญญา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองสามวัง หนองเสือ ปทุมธานี

75 นาย สุวพงษ สายสุด นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทางาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

76 นาง กรรณิกา โชติ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

77 นาง พัชราภรณ ทีภูเขียว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

78 นาย พงศกร เหล็มลุย เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทม. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

79 นาย รวีวัฒน มะดีเยาะ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบจ. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

80 นางสาว ศันสนีย ธีระโรจน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา

81 นางสาว รัตติยา โพธิ์เงิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางปะหัน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

82 นางสาว สุชีรา ติงสะ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. โพธิ์สามตน บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

83 นางสาว นฤมล เฉลียวเลิศ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ผักไห ผักไห พระนครศรีอยุธยา

84 นางสาว กมลชนก สกุลวา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา

85 นางสาว พัชรนันท ชินวร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา

86 นางสาว ตะวัน เนื่องนุช นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บานใหม มหาราช พระนครศรีอยุธยา

87 นางสาว อธิญา งามภักดิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. คูสลอด ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

88 นางสาว สุทธิดา วรไธสง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. พระยาบันลือ ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

89 นางสาว ชัชฎาภรณ เอี่ยมอาจ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หลักชัย ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

90 นางสาว เสาวลักษณ เเกวกาญจน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. คึกคัก ตะก่ัวปา พังงา

91 นาง ศิริพร  เกาะสมัน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. คึกคัก ตะก่ัวปา พังงา

92 นาย อรรถพร พูลชวย นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. คึกคัก ตะก่ัวปา พังงา

93 นางสาว สรสรัญรัชฎ เที่ยงตรง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. โคกเจริญ ทับปุด พังงา

94 นางสาว มณีรินทร ซอและ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. โคกเจริญ ทับปุด พังงา

95 นาย ธนสิทธิ์ จงหวัง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โคกเจริญ ทับปุด พังงา

96 นางสาว สุมามาลย คงเอียด นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ลําแกน ทายเหมือง พังงา
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97 นางสาว มลธิรา ชื่นอารมณ ครูผูดูแลเด็ก  - ทต. อาวพะยูน ปากพะยูน พัทลุง

98 นางสาว จริยาภรณ จตุรไพบูลยกุล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หวยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร

99 นางสาว กนกพัชร บังจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ลําประดา บางมูลนาก พิจิตร

100 นางสาว เพ็ญลักษณ สีเถื่อน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. สากเหล็ก สากเหล็ก พิจิตร

101 นางสาว พัชรินทร อินสาคํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานกลาง วังทอง พิษณุโลก

102 นางสาว นันทวรรณ ถิ่นที่ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานกลาง วังทอง พิษณุโลก

103 นางสาว มณฑิรา ติดพุก นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โรงเข บานลาด เพชรบุรี

104 นางสาว ชุติกาญจน สังขศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองกะปุ บานลาด เพชรบุรี

105 นางสาว อรยา สันทาลุนัย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ

106 นาง สุพัศษา จันประทักษ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. วังพิกุล บึงสามพัน เพชรบูรณ

107 นางสาว สุนิสา สวัสดิ์แวงควง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. พุเตย วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

108 นางสาว ณภาภัช มีพัฒน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

109 นางสาว นิตยา หนูทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

110 นางสาว กฤติญา เสริมภักดิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

111 นางสาว พนิดา เกรียงไกร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

112 นางสาว อัยดะห มูเด็ง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

113 นางสาว อรรจนียา ทวีรัตน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

114 นางสาว มีนมิกา ชองลมกรด นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

115 นางสาว ศิรินภา หนูดํา นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

116 นางสาว ซิดดีเกาะฮ แซะอามา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

117 นางสาว จิตติมา สิทธิการ นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

118 นางสาว พัทธนันท พรหมณี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

119 นาย อาซือมีน เจะมิส เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

120 นาย อับดุลฮากิม  แมเราะ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

121 นาย อิลฮัม ขุนทอง นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา

122 นางสาว นุชนาฎ กาญจนพันธ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทรายแดง เมืองระนอง ระนอง

123 นางสาว ณัฐชยา สิทธิโม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บางริ้น เมืองระนอง ระนอง

124 นางสาว อามีนี เจะลี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. บางริ้น เมืองระนอง ระนอง

125 นางสาว นาถชนก แสงมณี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

126 นางสาว จันทรจิรา ตั้งมณี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หาดสมแปน เมืองระนอง ระนอง

127 นางสาว วรัญญา เรืองแกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หาดสมแปน เมืองระนอง ระนอง

128 นางสาว พัตรพิมล วัฒนาปรีชาเกียรติ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ละอุน ละอุน ระนอง
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หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 114

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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129 นางสาว อังศุมาริน กลาดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ยางราก โคกเจริญ ลพบุรี

130 นางสาว เกศราภรณ อารมยดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บานใหมสามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี

131 นาย พงศธร พิมพกรรณ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ ทต. ลี้ ลี้ ลําพูน

132 นางสาว ศยามล แสนมะฮุง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร

133 นาย นิติกร เผาผม นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

134 นางสาว วีรยา โคตรธรรม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร

135 นางสาว วรรณวิไล สูงสังเขตร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. เตางอย เตางอย สกลนคร

136 นางสาว อทินันท ทองชูชวย เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. นาหมอม นาหมอม สงขลา

137 นางสาว อารักษ บุญพรม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. นาหมอม นาหมอม สงขลา

138 นางสาว อารีรัตน นาครอด เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. คลองแดน ระโนด สงขลา

139 นางสาว ตรีชฎา ตุลยนิษก นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. คลองแดน ระโนด สงขลา

140 นางสาว กนกอร จิระพงศ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คลองแดน ระโนด สงขลา

141 นางสาว สุดารัตน ทองเนื้อขาว นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. น้ํานอย หาดใหญ สงขลา

142 นางสาว วาทินี  สังพรม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. น้ํานอย หาดใหญ สงขลา

143 นางสาว สุดารัตน สุจริตธุระการ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. น้ํานอย หาดใหญ สงขลา

144 นาง วิสนี เตะอะสัน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. น้ํานอย หาดใหญ สงขลา

145 นางสาว เฌอวรัชญ นันทิวรพลปุญญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

146 นางสาว ลักษิกา คํามะนาง นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

147 นางสาว นิศาชล สีบุญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

148 นาย วีรยุทธ สุขสมบุญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางดวน เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

149 นางสาว จิรภิญญา ศรีสมวงศ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

150 นางสาว ภัทรชาดา ยอดใส นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

151 นางสาว วัชราภรณ อิ่มมาก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

152 นางสาว ศุภกาญจน แกวพรอมเลิศ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

153 นางสาว ปานทิพย วงษสวรรค นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดอนมะโนรา บางคนที สมุทรสงคราม

154 นางสาว กุลจิรา หงษเกิด เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

155 นางสาว พิมลพันธ บุญลอม ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. แหลมใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

156 นาย เรวัต อยูเย็น นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม

157 นางสาว ดรุณี อยูคง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม

158 นางสาว รติมา พวงศิริ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางแค อัมพวา สมุทรสงคราม

159 นาย พิศิษฐ ชมเชย นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

160 นางสาว ธนัชชา บวยเจริญ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. หนองปลาไหล เมืองสระบุรี สระบุรี
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161 นาย นพพร ทาทองมา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานจา บางระจัน สิงหบุรี

162 นางสาว อชิรญาณ ชัยกุลทรัพยศิริ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. สุโขทัยธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย

163 นาย อัษฎาวุฒ เส็นหนับ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

164 นางสาว สรัลนุช แกววีด นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

165 นางสาว จิรนันท วิมลทรง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

166 นางสาว ธัชกร วงศวชิรา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

167 นางสาว วริษา  รัตนกระจาง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. บานยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎรธานี

168 นางสาว กัญญารัตน ศรีสุบัติ ครูผูชวย  - อบต. ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี

169 นาย วสัน ณะฉ่ํา ครูผูชวย  - อบต. ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎรธานี

170 นาง กนนกกาญน ภักดี นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทต. บานเชี่ยวหลาน บานตาขุน สุราษฎรธานี

171 นาย ณัฐพล ประถม นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ควนสุบรรณ บานนาสาร สุราษฎรธานี

172 นางสาว จิราภรณ บูลยพิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. นาสาร บานนาสาร สุราษฎรธานี

173 นางสาว นพัชนันต สังขชวย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

174 นางสาว มุกดารัตน ชีวบันเทิ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

175 นางสาว ชลธิดา วันดีศรี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. แนงมุด กาบเชิง สุรินทร

176 นางสาว ภาวิดา นิยมทอง นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ ทม. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

177 นาย ไอศูรย วรชัยพิทักษ เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทม. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

178 นางสาว อัจฉรา ยั่งยืน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู

179 นางสาว อริศรา พันธุยาง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู

180 นาย รัฐกรณ พลหาราช นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู

181 นาย สุรพร เขียวออน เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู

182 นางสาว จิรประภา ยวนยี นักสังคมสงเคราะห  ปฏิบัติการ ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู

183 นางสาว ปารมี ดอนทาโพธิ์ ครูผูชวย  - ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู

184 นาย ปริญญา เกิดศิริ ครูผูชวย  - ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู

185 นางสาว ชลนิภา วรรณสาร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู

186 นางสาว พีชาริกา โสดา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวลําภู

187 นางสาว อภิวันท  ขวาชารี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

188 นางสาว นภสร ธรรมเจริญ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

189 นางสาว สุภาวรรณ ขันตี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. นาสี สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

190 นาย ภาณุสรณ สังฆพันธุ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ตลาดใหม วิเศษชัยชาญ อางทอง

191 นางสาว วิไลรัตน อัยแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาพู เพ็ญ อุดรธานี

192 นาย ดนุพล ศรีสําราญ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธานี
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193 นางสาว สุภาพร นามบุตร ครูผูชวย  - อบต. แสงสวาง หนองแสง อุดรธานี

194 นาย วรากร กมูลธง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. แกง เดชอุดม อุบลราชธานี

195 นางสาว ชลดา มาสําราญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี

196 นางสาว กนกวรรณ วุฒสังข นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี

197 นางสาว ชฎาพร คําพิชชู นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. โคกชําแระ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี

198 นางสาว ศยามล อุนคํา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โพนงาม บุณฑริก อุบลราชธานี

199 นางสาว สุภารัตน วงศใหญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. สําโรง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี

200 นาย ธนกร วันดี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ไผใหญ มวงสามสิบ 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 ่114  

อบรมระหวางวันที่ 20 - 24 ธันวาคม 2565 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 114 
(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. 
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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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 - 
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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) 

 


