




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว อินทุอร ทองทุม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่

2 นาย มาหะมะฮานาฟ กูโน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. เหนือคลอง เหนือคลอง กระบี่

3 นาย ณรัฐกรณ ดาวงษ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. วังแขม คลองขลุง กําแพงเพชร

4 นางสาว ธนมล ลือเกียรติไพศาล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แหลมประดู บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

5 นางสาว มรรษกร ธนาสิทธิรัตน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แหลมประดู บานโพธิ์ ฉะเชิงเทรา

6 นางสาว ศิริวรรณ จันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

7 นางสาว วาสนา ศรีวิลัย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

8 นางสาว มยุรฉัตร จันทรประกอบ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คลองอุดมชลจร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา

9 นาย โรมรัน เนินทอง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

10 นาย ธีรวัฒน โพนชัด นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

11 นาย ทนงเดช ชัญถาวร นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. ทากระดาน สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

12 นางสาว สุพรรณี ผะสารพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

13 นาย พรรคชัย แกวศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ลาดกระทิง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา

14 นางสาว เกวลิณ กิจเที่ยงธรรม นิติกร  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

15 วาที่รอยตรี เทพศักดิ์ อมรวัฒนวงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

16 นางสาว เกวรินทร รุงรัตน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานเซิด พนัสนิคม ชลบุรี

17 นางสาว พวิณี ภูมิระเบียบ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี

18 นางสาว ผกามาศ ยิกุสังข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สระสี่เหลี่ยม พนัสนิคม ชลบุรี

19 นาง สุภาพร สินไชย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองขยาด พนัสนิคม ชลบุรี

20 นางสาว ลัดดาพร เทพศรี นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หนองปรือ พนัสนิคม ชลบุรี

21 นาย อิทธิพัทธ ไชยคํามี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองไมแดง เมืองชลบุรี ชลบุรี

22 นางสาว มณฑิรา อันทรง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

23 นางสาว นิตรา พินวานิช เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี

24 วาที่รอยตรีหญิง เสาวลักษณ บุราคร นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. เขาคันทรง ศรีราชา ชลบุรี

25 นางสาว ประกายมาส บุญเกิด นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. สรรพยา สรรพยา ชัยนาท

26 นาย ศิธรินทร จันทรตื้อ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. บุงคลา เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

27 นางสาว กนกพร กาเคลือบ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. เวียง เชียงของ เชียงราย

28 นาย อนุชาญ พรมมาตั้ง เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

29 นาย อนุชา ดูงาม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. แมพริก แมสรวย เชียงราย

30 นางสาว ทิฆัมพร สุขรุง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. แมสูน ฝาง เชียงใหม

31 นางสาว นุงยาตี ยีกะจิ นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. เวียง ฝาง เชียงใหม

32 นาง ภาวิดา สําเภานนท นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สันปายาง แมแตง เชียงใหม

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 119

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นางสาว สุภาพร ขัดมะโน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. สันปายาง แมแตง เชียงใหม

34 นางสาว จนิสตา ทาปอม เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. บานกาด แมวาง เชียงใหม

35 นางสาว กัลยา ทาเล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บานกาด แมวาง เชียงใหม

36 นางสาว นิตยา แกวเรือน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. แมวิน แมวาง เชียงใหม

37 นาง ทัศนีย วรคามวิชัย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม

38 นางสาว วิทิตา แสงทอง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม

39 นาย ชัยณรงค บุญเทพ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม

40 นางสาว สรพรรณ วงศอินทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เมืองแหง เวียงแหง เชียงใหม

41 นาง ดวงฤดี ทีปรักษพันธ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. ทางิ้ว หวยยอด ตรัง

42 นางสาว ภรณวรัญญา ชัยบุรัมย นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทต. บานนา บานนา นครนายก

43 นางสาว อัญชิษฐา จอโหล เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. บานนา บานนา นครนายก

44 นางสาว ลลิษา เมาน้ําพราย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บานนา บานนา นครนายก

45 นางสาว สุภาวินี บุญมาตย นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. บานนา บานนา นครนายก

46 นางสาว นฤมล พรหมยา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. พระอาจารย องครักษ นครนายก

47 นาง นิลุบล จํานงนรินทรรักษ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ศีรษะกระบือ องครักษ นครนายก

48 นางสาว กมลธิดา แสงทอง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. องครักษ องครักษ นครนายก

49 นาย กัมพล เนตรทิพย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม

50 นาย ทินภัทร สาเพิ่มทรัพย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองจินดา สามพราน นครปฐม

51 นาย สันติ มาตสุริยวงศ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองจินดา สามพราน นครปฐม

52 นาย อนุรักษ สวางศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. คลองจินดา สามพราน นครปฐม

53 นาย อภิสิทธิ์ นาศรีทม วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ อบต. นาทม นาทม นครพนม

54 นางสาว อริษราวัลย ทุมสิงห นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. กลางดง ปากชอง นครราชสีมา

55 นางสาว สุวพร มณีโชติ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาขนาน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช

56 นางสาว ณัฐฐา คงอินทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาขนาน เชียรใหญ นครศรีธรรมราช

57 นางสาว จิราภรณ นุนรม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กุแหระ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช

58 นางสาว กลิตา บุญนวล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. กุแหระ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช

59 นาย เอกชาติ คุมเดช นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. กุแหระ ทุงใหญ นครศรีธรรมราช

60 นางสาว สนธเยศ ขํานุรักษ ครูผูชวย  - ทต. ทุงสัง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช

61 วาที่รอยตรี หญิงสุทธิกานต ชูชุม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช

62 นางสาว ชลิตา เพ็งระวะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช

63 นาง ชนัญชิดา นวลเปยน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช

64 นางสาว อุสา ชูศรี เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. พนมเศษ ทาตะโก นครสวรรค
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65 นางสาว วราภรณ สาระปญญา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. แควใหญ เมืองนครสวรรค นครสวรรค

66 นางสาว สุภาพร วงศดี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

67 นางสาว นงลักษณ พรมมิน เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

68 นางสาว ปริชญา ไหลมา นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

69 นางสาว ชลดา เวชกามา ครูผูชวย  - ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

70 นางสาว ศิริพร เปลี่ยนศรี นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี

71 นางสาว ปภาวรินท ชาอิน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ใหมบางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี

72 นางสาว สุภิญญา เหล็มหมาด นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส

73 นางสาว อาอีเสาะ  นาแว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. กาเยาะมาตี บาเจาะ นราธิวาส

74 นางสาว ฟาดีละห กาโฮง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส

75 นาย สุภิวัฒน ปาละสัน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ตันหยงมัส ระแงะ นราธิวาส

76 นางสาว โรสนาณี แวสะแมะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แวง แวง นราธิวาส

77 นางสาว ณัชชา เพชรสุข นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ซากอ ศรีสาคร นราธิวาส

78 นางสาว ซูรญานา เจะแมเราะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. กาวะ สุไหงปาดี นราธิวาส

79 นางสาว ภิญญามาศ นากรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. กระสัง สตึก บุรีรัมย

80 นาง สราญรัตน เอียดทองใส เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี

81 นางสาว ณวพร วิเศษกสิกร สัตวแพทย  ปฏิบัติงาน ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

82 นางสาว จุฑาทิพย กกมาศ นักกายภาพบําบัด  ปฏิบัติการ ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

83 นางสาว กิตติกานต ศรีจันทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

84 นางสาว พิณรัตน เหลาชางเหล็ก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คูบางหลวง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

85 นางสาว ขวัญทิวา พานอังกาบ เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน ทต. ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี

86 นางสาว ปรียาภรณ เวชกามา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี

87 นางสาว พรทิพย ทองสุขมาก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. กระแชง สามโคก ปทุมธานี

88 นางสาว อุไรพร หอมหวาน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. กระแชง สามโคก ปทุมธานี

89 นาย พัชรพล เลือมใจหาญ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. กระแชง สามโคก ปทุมธานี

90 นาย อัครพล คุมเณร นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. กระแชง สามโคก ปทุมธานี

91 นางสาว มณีรัตน นวนผอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หวยสัตวใหญ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

92 นางสาว กิตติกานต เทพขาว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หวยสัตวใหญ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

93 นางสาว นงนุช ทังสฤดี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี

94 นางสาว ชลธิชา วิรุณพันธ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี

95 นาย วิรุฬห แกวมงคล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี

96 นาย มนตชัย กิตติธเนศวร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
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97 นาย ณรงคชัย หองหาย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

98 นางสาว ปาตีเมาะ เกะรา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. ปตตานี เมืองปตตานี ปตตานี

99 นางสาว นูแรดา กอรีมานี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. กระโด ยะรัง ปตตานี

100 นาย ซุลกีฟลี โตะเจะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. กระโด ยะรัง ปตตานี

101 นาย เอกอนันต อาดํา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เมาะมาวี ยะรัง ปตตานี

102 นาย อานัต สาเหาะ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เมาะมาวี ยะรัง ปตตานี

103 นาย อรรถพล พวงทิพยวรรณ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

104 นาย พัชรพล พันธการ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สิงหนาท ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา

105 นางสาว ยุพาวรรณ ใจบุญ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บอตาโล วังนอย พระนครศรีอยุธยา

106 นางสาว สาวิตรี มุขวัฒน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ลําไทร วังนอย พระนครศรีอยุธยา

107 นาง กนกพร  ชุมเย็นดี เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. เหมาะ กะปง พังงา

108 นางสาว ณัฐชนน ศรีบุญมา นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. แมนางขาว คุระบุรี พังงา

109 นางสาว สุวนันท จันทรศรีแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แมนางขาว คุระบุรี พังงา

110 นางสาว ฟาดีลา อะบาร นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ทายเหมือง ทายเหมือง พังงา

111 นาย ดาริต ดวงตา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. พังงา เมืองพังงา พังงา

112 นางสาว อารีรัตน นาคขาว นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง

113 นางสาว ภัทราพร สอนสุข นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางไผ บางมูลนาก พิจิตร

114 นาย ธนัท เกตุอินทร นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองโสน สามงาม พิจิตร

115 นางสาว กัลยสุดา ภูศรีดิน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองโสน สามงาม พิจิตร

116 นางสาว ณัฐณิชา เหมืองอุน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. นครไทย นครไทย พิษณุโลก

117 นางสาว ณจิราทิพย พรมแดนศีล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. นครปาหมาก บางกระทุม พิษณุโลก

118 นางสาว วรรวิษา เพชรประดับ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

119 นางสาว สิรินทรฉัตร งามขํา นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ ทต. ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

120 นางสาว สุภาภรณ บุษบา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วังจันทร แกงกระจาน เพชรบุรี

121 นางสาว อภิญญา ไมลโพธิ์ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ทาพล เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

122 นางสาว รัตติกาล คําเดชศักดิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บอรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

123 นางสาว จินตนา ศรีบัว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บอรัง วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

124 นาง นุชจรีย จูวาที เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

125 นาง เปมิกา เจนจตุรานนท นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

126 นางสาว อริสษา พรมกลิ่น เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต

127 นางสาว ดลภัชณัน ชูสงค เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน ทต. ปาคลอก ถลาง ภูเก็ต

128 นางสาว กัญญาพัชญ ชื่นอารมย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. กะรน เมืองภูเก็ต ภูเก็ต
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129 นาง สุธาสินี ออนสด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

130 นางสาว ทิพวัลย โยธาแกลว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

131 นางสาว ศิริพร บุงอสตูล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

132 นางสาว ภัทรวดี ชูเอียด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

133 นางสาว สุกัญญา กลิ่นทิพย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

134 นางสาว ซอลีฮะ บากา บรรณารักษ  ปฏิบัติการ ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

135 นางสาว จิตตินี มลิวงค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

136 นางสาว ชฎามาศ เทียบทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

137 นางสาว นิภาภรณ คุระจอก เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

138 นาย อรรถพล เย็นสรง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

139 นาย อรรถพล เย็นสรง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ลานสะแก พยัคฆภูมิพิสัย มหาสารคาม

140 นางสาว บังอร พฤกษาอารักษ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. เบตง เบตง ยะลา

141 นางสาว กัลยกมล อักษรมณี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. เบตง เบตง ยะลา

142 นาย ปพนเอก กิตติธรโภคิน นักสังคมสงเคราะห  ปฏิบัติการ ทม. เบตง เบตง ยะลา

143 นาย เกณฑเณฏฐ จันทรคง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. เบตง เบตง ยะลา

144 นางสาว อวยพร โกมลตรี เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. เบตง เบตง ยะลา

145 นางสาว สุรียาตี เจะหลง นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. เบตง เบตง ยะลา

146 นางสาว ซอลีฮะ โตะปะ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บาโระ ยะหา ยะลา

147 นางสาว นูรีซัน ลาเตะ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ละแอ ยะหา ยะลา

148 นางสาว มะพูเซาะ มอลอเลาะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทาธง รามัน ยะลา

149 นางสาว รอกีเยาะ เจะมะ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ทาธง รามัน ยะลา

150 นางสาว อาอีเสาะ สาและ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ทาธง รามัน ยะลา

151 นางสาว ยุวากร แสงอุสาห นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

152 นางสาว เลขยา สุทธิพล นักสังคมสงเคราะห  ปฏิบัติการ อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

153 นางสาว สุชาดา ไพราราชธรรม สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง

154 นาย พิช ประดิษฐชู นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองโพ โพธาราม ราชบุรี

155 นางสาว อังศณา กลางณรงค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองโพ โพธาราม ราชบุรี

156 นางสาว ณัฐกานต เกิดสมนึก ครูผูชวย  - ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

157 นางสาว ภิรมยา ทวีผล ครูผูชวย  - ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

158 วาที่รอยตรี ธัญลักษณ ระกัม ครูผูชวย  - ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

159 นางสาว ธัญญลักษณ ศรีโพธิ์ ครูผูชวย  - ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

160 นางสาว อริยา แดงดอมยุทธ ครูผูชวย  - ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี
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161 วาที่รอยตรีหญิง ปรารถนา ทองคงอวม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สามเรือน เมืองราชบุรี ราชบุรี

162 นางสาว นรารัตน บุญมีศิริกุล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หลุมขาว โคกสําโรง ลพบุรี

163 นางสาว สุรนันท เนาวรัตน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. โกงธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี

164 นางสาว นวพร เนาวรัตน นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. โกงธนู เมืองลพบุรี ลพบุรี

165 นางสาว ณัฐธยาน สุขโข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แจซอน เมืองปาน ลําปาง

166 นาง ปณิตา พิจอมบุตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. วังใต วังเหนือ ลําปาง

167 นางสาว เนตรทิชา ไขเพ็ชร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา

168 นางสาว โซเฟย ทองสีสัน ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล

169 นาง นัสรียา โตะประดู ครูผูดูแลเด็ก  - อบต. ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล

170 นางสาว อรพรรณ สงพรมทิพย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ

171 นางสาว จิรปรียา ออนคํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ

172 นางสาว ศรัทธาวี มูสิกนันท เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ

173 นางสาว ศิริมาศ จันทวิโรจน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ

174 นางสาว ศศิธร  จินดาพล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บางพลีนอย บางบอ สมุทรปราการ

175 นางสาว ฉลองพร โฆษานุภาพ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ

176 นาง ปราณี รอดพิบัติ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ

177 นาย วิวรรธน พลีเจริญ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

178 นาย วิฑูร พันธุอ่ํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

179 นางสาว สุภาภรณ สังขทอง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

180 นางสาว อุภาพร อิ่มพลี เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

181 นาย นําภพ พสุธา นิติกร  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

182 นางสาว เฌอวรัชญ นันทิวรพลปุญญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

183 นางสาว ลักษิกา คํามะนาง นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

184 นาย วุฒินันท มีเงิน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางแกว บางพลี สมุทรปราการ

185 นางสาว นาริตา บัวบาน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

186 นางสาว แคทรียา มาเหลาหนาด นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. บางพลีใหญ บางพลี สมุทรปราการ

187 นาย กฤติภัท ภควัตเกศกุล เจาพนักงานเทศกิจ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเสาธง บางเสาธง สมุทรปราการ

188 นางสาว สุธินี ชนะขันธ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

189 นางสาว ไหมแพร ทองใบ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

190 นางสาว สุนิสา ชูวงค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ปูเจาสมิงพราย พระประแดง สมุทรปราการ

191 นาย ณัฐวุฒิ ไกรณรงค นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

192 นาย ศารทูล สุดสาย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ
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193 นาง กมลวรรณ วรินทรเวช เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

194 นาง ปฏิญภร สุทธิภักดี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

195 นาง อุสณีย ลีวาอุดดีน เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน อบต. บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

196 นาง พรรณทิภา คําภาจันทร นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบต. บานคลองสวน พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

197 นางสาว แคทรียา พุทโธทา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. แหลมฟาผา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

198 นางสาว เสาวลักษณ แสงทวี นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. ดานสําโรง เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

199 นางสาว จันทิมา ปานจู เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

200 นางสาว สุพรรณา ประกอบผล นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

201 นางสาว วาราวรรณ ภูเลื่อนลม นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

202 นางสาว พัชรินทร แกวคุณ นักวิชาการสิ่งแวดลอม  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

203 นาย ณัฐดนัย พวงศรี นักผังเมือง  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

204 นางสาว อมรรัตน สุขสงวน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บานปรก เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

205 นางสาว ชมพูนุช สีแดง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร

206 นางสาว ธันยพร กุลนิล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

207 นางสาว กรกนก ไมแหลม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

208 นางสาว วิรนันท ปนเกตุ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

209 นางสาว นฤมล พละคํา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. นาดี เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

210 นางสาว เพ็ญพิชชา เทพศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางกระเจา เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

211 นางสาว สุวรรณา บัวแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. พันทายนรสิงห เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

212 นาย ทศพร ถาวรนุรักษ นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบต. พันทายนรสิงห เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

213 นางสาว จิรัชฌา มีบานเกิ้ง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทุงมหาเจริญ วังน้ําเย็น สระแกว

214 นาย จักรกฤษณ ศรีพรหม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี

215 นางสาว ฐปนีย เวกอรุณ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ตะกุด เมืองสระบุรี สระบุรี

216 นาย ธนัญชัย พัฒนทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองแค หนองแค สระบุรี

217 นางสาว กนกพร สุทธิ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองแค หนองแค สระบุรี

218 นาย ศุภเสกย ทองสุข นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

219 นางสาว สุรีรัตน วงศหมุด เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบต. โตนด คีรีมาศ สุโขทัย

220 นางสาว ชนิกานต พุมไข เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางตาเถร สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

221 นางสาว กัลยาณี สิริกาพันธ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี

222 นางสาว สุรางคณา ทิพยวาศรี นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี

223 นาง พัชรนันท ไชยบัญดิษฐ เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน อบต. ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎรธานี

224 นางสาว อรอนงค พุมนวน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. พะแสง บานตาขุน สุราษฎรธานี



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 119

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ - 3 มีนาคม 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

225 นางสาว สายใจ จันทรสาร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. พะแสง บานตาขุน สุราษฎรธานี

226 นางสาว ปานใจ ศรเกษตริน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. พลูเถื่อน พนม สุราษฎรธานี

227 นาง กนกพร เขจรเนตร นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. เมืองที เมืองสุรินทร สุรินทร

228 นางสาว ดาวเรือง งอยจันทรศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. อุทัยสวรรค นากลาง หนองบัวลําภู

229 นางสาว อนุธิดา คําศรีพล นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. นามะเฟอง เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

230 นางสาว ธนาภา จิตรสิงห นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นามะเฟอง เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

231 นางสาว อรุณรัตน วิเศษลา นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. นามะเฟอง เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

232 นางสาว เพ็ญประภา เทพศิริ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หัวนา เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

233 นางสาว วิไลรัตน อัยแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาพู เพ็ญ อุดรธานี

234 นาย นพพร จันทะคุณ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บอเบี้ย บานโคก อุตรดิตถ

235 นาง จนัสธา แดงประเสริฐ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี

236 นางสาว พิชชาพร ตาปราบ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บอยาง สวางอารมณ อุทัยธานี

237 วาที่ รอยตรี อัครกุล กุลโยที นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ไผเขียว สวางอารมณ อุทัยธานี

238 นาย กลาณรงค  ชํานาญ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ดงขวาง หนองขาหยาง อุทัยธานี

239 วาที่ รอยตรี อนุสรณ ประสงคสันต นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. สุขฤทัย หวยคต อุทัยธานี

240 นาง นันทิศา วิปุละ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาโพธิ์ศรี เดชอุดม อุบลราชธานี



เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 

ใหโอนเขาบัญชีธนาคารตามที่ปรากฏอยูในหนังสือ เทานั้น 

 

 
 

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

คาลงทะเบียน จํานวน 14,400 บาท/คน (หนึ่งหมื่นสี่พันสี่รอยบาทถวน) 

ธนาคารไทยพาณิชย ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองทองถิ่น 

        สาขาบางกระบือ เลขที่บัญชี 018 - 258872 – 0 

หมายเหตุ : กรุณาสงสําเนาหลักฐานการโอนเงินคาลงทะเบียน พรอมรายละเอียด โดยใหระบุ 

ชื่อหลักสูตร , รุน , ชื่อ-นามสกุล , สังกัด , อําเภอ , จังหวัด ของผูเขารับการฝกอบรม 

ลงในสําเนาใบโอนเงิน เพื่อใชในการออกใบเสร็จรังเงิน 

โดยสงเอกสารมาที่ QR Code กลุมอบรม จะมีเจาหนาที่ตอบกลับให 



แบบฟอรมการนําสงเอกสาร 

กรุณาสงมาที่ QR Code กลุมอบรม 

หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที ่119  

อบรมระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ – 3 มีนาคม 2566 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 119 
(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:  1.) เวลา 06.00 - 08.00 น. อาหารเชา  
    2.) เวลา ๑๑.๓๐ น. รับประทานอาหารวาง 
    3.) เวลา ๑๔.๓๐ น. รับประทานอาหารวาง 
    4.) 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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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) 

 


