




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว อรอนงค ยงประเดิม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. เขาเขน ปลายพระยา กระบี่

2 นางสาว อาภาพร วิเชียร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. เขาเขน ปลายพระยา กระบี่

3 นางสาว นริศรา จันวิสา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หวยมวง ภูผามาน ขอนแกน

4 นาย ธีรภัทร วชิรหัตถ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ทาหลวง มะขาม จันทบุรี

5 นางสาว นิตยา ดวงเอียด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หัวไทร บางคลา ฉะเชิงเทรา

6 นางสาว พัชรี มัทมิฬ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หัวไทร บางคลา ฉะเชิงเทรา

7 นางสาว วรรรณิสา ถาพร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

8 นางสาว พรจิตร เตงทิ้ง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หมอนทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

9 นางสาว ธัญญรัตน ยนสุวรรณ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สองคลอง บางปะกง ฉะเชิงเทรา

10 นาย ภาณุวัฒน จันทรสกุลวงศ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

11 นาย จักรพงศ พลบุญ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

12 นาย ธนายุทธ แสงมณี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

13 นางสาว ชุติวรรณ สุขสวัสดิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

14 นางสาว จริยา กลั่นจัตุรัส นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

15 นางสาว ศรัณธรณ พงศพิทักษ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

16 นางสาว ภารวี มุงหาสิน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

17 นางสาว กาญจนาวดี นอยสีภูมิ นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี

18 นาย ตุลพงษ บุญคง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทุงขวาง พนัสนิคม ชลบุรี

19 นางสาว เนตรทิวา กาลวรรณ นิติกร  ปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

20 นางสาว เพ็ญพร พุทธสุภะ นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ ทน. แหลมฉบัง ศรีราชา ชลบุรี

21 นางสาว จุฬาลักษณ อํานวย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท

22 นาย อธิติ ทองดี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หวยงู หันคา ชัยนาท

23 นางสาว ชนิสรา ศรีจันทร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ

24 นางสาว ศิรินประภา คูณมา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ

25 นางสาว นิพภาวัลย หนูพิศ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ

26 นาย จักรพันธ นิลโท นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ

27 นางสาว สุภาพร พันพลู นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทามะไฟหวาน แกงครอ ชัยภูมิ

28 นางสาว พรผกา พุดขุนทด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ

29 นางสาว วนิดา ผุดมี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ทายาง เมืองชุมพร ชุมพร

30 นาย วิรุฬห สุขสวัสดิ์ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงคา เมืองชุมพร ชุมพร

31 นาย ชัยณรงค เกตุแกว นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงคา เมืองชุมพร ชุมพร

32 นางสาว พิชญนรี ตอนะรักษ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. โปงผา แมสาย เชียงราย

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 116

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 9 - 13 มกราคม 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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33 นางสาว ดวงพร หาดไร นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ อบต. ขวงเปา จอมทอง เชียงใหม

34 นาย สิทธิศักดิ์ อัศจรรย นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. บอแกว สะเมิง เชียงใหม

35 นางสาว ศศิพงศ คําแสน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บอแกว สะเมิง เชียงใหม

36 นางสาว ทนิกา พุทธปวน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ยั้งเมิน สะเมิง เชียงใหม

37 นาย อนุพงศ มานะผัน เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. บวกคาง สันกําแพง เชียงใหม

38 นาย อาหลี ขุนจันทร นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. สุโสะ ปะเหลียน ตรัง

39 นาย กิตตินันท สุวรรณเรืองศรี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง

40 นางสาว มาเรียม เงดหมาน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ตะเสะ หาดสําราญ ตรัง

41 นางสาว อัจจิมา วินทะไชย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. เทพนิมิต เขาสมิง ตราด

42 นางสาว ตรีธารทิพย ลิ้มเจริญ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. เทพนิมิต เขาสมิง ตราด

43 นางสาว นัฐกาญจน ขําเมืองนอย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. นาโบสถ วังเจา ตาก

44 นางสาว กรภัทร วันแกว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. วังหมัน สามเงา ตาก

45 นางสาว จิราภรณ ศรีโฮมจันทร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ทาทราย เมืองนครนายก นครนายก

46 นางสาว กฤติยา ผาจวง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. นครนายก เมืองนครนายก นครนายก

47 นาย ยงยุทธ บุญเรือน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. มหาสวัสดิ์ พุทธมณฑล นครปฐม

48 นาย ชวลิต ประชาชน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บางเตย สามพราน นครปฐม

49 นางสาว วาริษา แสงทอง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเตย สามพราน นครปฐม

50 นางสาว วราภรณ เหลืองเอี่ยม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บางเตย สามพราน นครปฐม

51 นางสาว จีราวรรณ สินนาค เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บางเตย สามพราน นครปฐม

52 นางสาว ธนาพร แสนสามารถ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานแกง นาแก นครพนม

53 นางสาว ภัทรวดี โคตะมี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาเข บานแพง นครพนม

54 นาย ญัติพงศ จันทะพรม นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. นาเข บานแพง นครพนม

55 นางสาว สุภารัตน สีหา สถาปนิก  ปฏิบัติการ อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

56 นางสาว วริศรา อรไชยพาณิชกุล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. โพนทอง เรณูนคร นครพนม

57 นางสาว ปุณญาพร  สาศรีรัตน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. โพนทอง เรณูนคร นครพนม

58 นางสาว จิรรัชรินทร ชัยอนันธนาบดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โพนทอง เรณูนคร นครพนม

59 นาย ธวัชชัย อุปวันโท เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. โพนทอง เรณูนคร นครพนม

60 นาย ภาณุรักษ  ลาภากิจ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. โพนทอง เรณูนคร นครพนม

61 นาย อนุชิต นามเกตุ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. โพนทอง เรณูนคร นครพนม

62 นางสาว พิมพิไล อินทรหอม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองยางชิ้น เรณูนคร นครพนม

63 นาย สุภีร ทองดี เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. พันดุง ขามทะเลสอ นครราชสีมา

64 นาย ณัฐพงศ ภูนิลวาลย เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. พิมาย พิมาย นครราชสีมา
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65 นาย รัฐพล แกวทอง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. โนนประดู สีดา นครราชสีมา

66 นางสาว พรรณราย สินสวาท นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค

67 นางสาว พุทธมาศ กิจอรรถ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ลําพยนต ตากฟา นครสวรรค

68 นางสาว นภาวรรณ เสริมไสย นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ลําพยนต ตากฟา นครสวรรค

69 นาย พงศกร ราชเฉลิม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. สําโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค

70 นาย สยุมพร นุชพะเนียด นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ศาลากลาง บางกรวย นนทบุรี

71 นาย ชัชวาล กลิ่นมณฑา นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. บานบางมวง บางใหญ นนทบุรี

72 นาง วรรณเพ็ญ หนูรอด นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี

73 นางสาว ทิพวรรณ ฟกเงิน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี

74 นางสาว นุรฮายาตี ดือรอนิง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส

75 นางสาว นูรตัสนีม ลูโละ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส

76 นางสาว นุรฮากีหมะ ราชเพช เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส

77 นางสาว ฮัสมานี ยีตาเฮ นักสังคมสงเคราะห  ปฏิบัติการ อบต. ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส

78 นางสาว สุกัญญา ผิวดํา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส

79 นางสาว ปยนุช ชูเรือง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. ตากใบ ตากใบ นราธิวาส

80 นาย พีรพล โพธิพงศา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ไพรวัน ตากใบ นราธิวาส

81 นางสาว โนรฮาฟซา บินดอเลาะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส

82 นางสาว กุลธิดา ใจเย็น นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส

83 นางสาว กูอารีฟะห นราศิริพงษ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส

84 นาย อิสมาอีล มีนา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส

85 นางสาว อัสมาร ยามา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส

86 นางสาว ยูราณี แวบือซา นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส

87 นาย ราซาฮา บือซา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บาโงสะโต ระแงะ นราธิวาส

88 นาง ชนิดาภา เพ็ญมาศ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. แวง แวง นราธิวาส

89 นาย นิทัศน แสงดี นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ ทต. แวง แวง นราธิวาส

90 นางสาว ปานชนก กําเหนิดผล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. แวง แวง นราธิวาส

91 นาง ฟาดีละห กาเจ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. แวง แวง นราธิวาส

92 นางสาว สรารัตน สตันนอด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส

93 นางสาว ดาริยา ขุนจันทร นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส

94 นาย เสริมวิทย ทองไทย เจาพนักงานทะเบียน  ปฏิบัติงาน ทต. ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส

95 นาย มุฮัมมัดอามีน ยูนุ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส

96 นาย สัมนา เส็นติระ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส
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97 นางสาว อารีดา แดงตี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. ปาเสมัส สุไหงโก-ลก นราธิวาส

98 นางสาว ธนวดี หมีดหรน นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

99 นางสาว ปรางคสุดา หยดยอย นักผังเมือง  ปฏิบัติการ ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

100 นางสาว ภัทราภรณ ลองฉวน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส

101 นาย ภรณบดินทร คฤหานนท นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. นาน เมืองนาน นาน

102 นางสาว เบญจมาศ ยาวิชัย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ยอด สองแคว นาน

103 นาย ธีรวัฒน วุฒิพันธ นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ดงบัง บึงโขงหลง บึงกาฬ

104 นางสาว จิตราพร ผาพานทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. โคกกวาง บุงคลา บึงกาฬ

105 นาย ภูวดล สุขรี่ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. โคกกวาง บุงคลา บึงกาฬ

106 นางสาว ยุพาพร ลือจันดา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

107 นาย ดํารงฤทธิ์ คชโคตร เจาพนักงานการเกษตร  ปฏิบัติงาน อบต. อีสานเขต เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย

108 นางสาว อนันตพร นัยเนตร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

109 นางสาว รัตติกาล คงม่ัน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

110 นางสาว เพียงพัชร เอสตี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ไรเกา สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

111 นาย โชคชัย พิมณะวัน นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี

112 นางสาว สายฝน จันทคาร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี

113 นางสาว ฮาดีบะ อาแว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ตรัง มายอ ปตตานี

114 นางสาว นัจมี สาเมาะ นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ตรัง มายอ ปตตานี

115 นางสาว อารียา เหมรา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ตรัง มายอ ปตตานี

116 นาง อารีนา มาหามะ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ตรัง มายอ ปตตานี

117 นาย อับดุลเลาะ สะเยาะ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. ตรัง มายอ ปตตานี

118 นางสาว ปยะพัฒน ทองเกตุ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ตรัง มายอ ปตตานี

119 นาง ฮาสีดะ  คงแกว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. ตอหลัง ยะหริ่ง ปตตานี

120 นางสาว ซูไมยะห ดือเระ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สาบัน ยะหริ่ง ปตตานี

121 นางสาว มินตรา ภาคมาลี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

122 นาย สุทธิศักดิ์ สายสิงห เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา

123 นาย ณรงศักดิ์ บุรีงาม เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บางยี่โท บางไทร พระนครศรีอยุธยา

124 นาย กิตติศักดิ์ ชาวเขารักษ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา

125 นางสาว ภครกร นวลแกว นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ปาซาง ดอกคําใต พะเยา

126 นางสาว สุชาดา ปาทะรัตน นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ฝาละมี ปากพะยูน พัทลุง

127 นาง เกศราภรณ เรืองอินทร ครูผูดูแลเด็ก  - ทต. ตํานาน เมืองพัทลุง พัทลุง

128 นางสาว สุภาวดี พิเศษ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. วังงิ้วใต ดงเจริญ พิจิตร
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129 นางสาว ธีวรา สํานักบานโคก นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วังสําโรง บางมูลนาก พิจิตร

130 นางสาว พันธิตรา วิชาสาร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับชาง พิจิตร

131 นางสาว วิรินิส คิ้วไธสง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร

132 นางสาว พัทธนันท แคใหญ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หวยแมเพรียง แกงกระจาน เพชรบุรี

133 นางสาว ศกุนยพัชญ พรรณรายน เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. หนองชุมพลเหนือ เขายอย เพชรบุรี

134 นางสาว จิราภรณ สุขสวัสดิ์ ครูผูชวย  - ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

135 นาย ขจรศักดิ์ คนคลอง ครูผูชวย  - ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

136 นางสาว พรชนิตว เกตุแกว ครูผูชวย  - ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

137 นางสาว ปญจภรณ หลิมสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

138 นางสาว ฝนดี ทูลเศีนร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

139 นางสาว สุนันทา ขาวสอาด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. ชะอํา ชะอํา เพชรบุรี

140 นางสาว ขนิษฐา หนองบัว เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ทาไมรวก ทายาง เพชรบุรี

141 นาย จตุรงค สิงหโต นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ทาไมรวก ทายาง เพชรบุรี

142 นาย คมกฤช ชางสุวรรณ นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. ทาไมรวก ทายาง เพชรบุรี

143 นาย ธนาธิป หิรัญวงค นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. บานแหลม บานแหลม เพชรบุรี

144 นางสาว ศิริรัตน คุลธิ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. นาสนุน ศรีเทพ เพชรบูรณ

145 นางสาว ยุพิน บัวมาตย นักวิชาการพัสดุ  ปฏิบัติการ อบต. กองทูล หนองไผ เพชรบูรณ

146 นาย ธนาวุฒิ ศรีแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

147 นางสาว ณิชาวีร สุวรรณโณ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

148 นาง ปยะวรรณ ชูรัตน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร

149 นางสาว วิพัฒวดี ดวงใจ เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร

150 นาง แกวมณี สมบูรณ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. คําน้ําสราง กุดชุม ยโสธร

151 นางสาว อนัญญา วิรุณพันธ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร

152 นาง รัตนา มหาชนะวงษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. มวง มหาชนะชัย ยโสธร

153 นางสาว ญาราภรณ วงษโสภา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

154 นางสาว ธนิตา กองคํา เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร

155 นางสาว นูรฮายาตี สือแนะ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บันนังสตา บันนังสตา ยะลา

156 นาย นิพนธ ล่ําสัน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

157 นาง นฤชล มิ่งไชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ยางคํา โพนทราย รอยเอ็ด

158 นางสาว ปาริสา แคนหนอง นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ ทต. จอมพลเจาพระยา ปลวกแดง ระยอง

159 นาย อลงกรณ โพธิ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. เบิกไพร จอมบึง ราชบุรี

160 นางสาว กันตกมล จันทรเที่ยง เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. เบิกไพร บานโปง ราชบุรี



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 116

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 9 - 13 มกราคม 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

161 นางสาว หนึ่งนุช สอนลา เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. เบิกไพร บานโปง ราชบุรี

162 นางสาว ธนิสรา  เชื้อชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บอกระดาน ปากทอ ราชบุรี

163 นาง นูรอัยณี องศารา นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี

164 นางสาว มณีรัตน สังขรูป นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี

165 นาย ณัฐกร บัวดอก นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ดอนทราย โพธาราม ราชบุรี

166 นางสาว สิริวรรณ คําสวาย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางโตนด โพธาราม ราชบุรี

167 นางสาว ไพจิตร รุงแจง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาเคย สวนผึ้ง ราชบุรี

168 นางสาว นรารัตน บุญมีศิริกุล เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หลุมขาว โคกสําโรง ลพบุรี

169 นางสาว หัทยา แกวรากมุก นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง

170 นาย จิทัศ เย่ียมวัฒนาพร วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทต. ลําปางหลวง เกาะคา ลําปาง

171 นางสาว ณัฐชาญา จอมแกว เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน ทต. แมมอก เถิน ลําปาง

172 นาย ณัฐพล นามวงค นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. แมมอก เถิน ลําปาง

173 นาง ภิพาดา พรมมาลา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. แมพริก แมพริก ลําปาง

174 นางสาว กานตสินี ชลปญจณิกรณ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

175 นางสาว อรวรรณ สรอยขุนทด นักประชาสัมพันธ  ปฏิบัติการ อบจ. เลย เมืองเลย เลย

176 นางสาว ชวัลญา ชาติมนตรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ปราสาทเยอ ไพรบึง ศรีสะเกษ

177 นางสาว สุรัญชนา วิปุละ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. แขม อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

178 นาย ประมาณ โชคแสน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. โคกจาน อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ

179 นางสาว สุกานดา เศรษฐพงศ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. พังยาง ระโนด สงขลา

180 นาย ยุทธพงศ นุมสุวรรณ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทน. หาดใหญ หาดใหญ สงขลา

181 นางสาว พรกนก ชูศรีออน เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ขอนคลาน ทุงหวา สตูล

182 นางสาว อิสราภรณ จันทรเอียด เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บานควน เมืองสตูล สตูล

183 นาง สุดา โดงกูล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานควน เมืองสตูล สตูล

184 นางสาว ฮานานี่ ดาแลหมัน เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน อบต. บานควน เมืองสตูล สตูล

185 วาที่รอยตรีหญิง ซอฟยะฮ หมัดเตย็บ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บานควน เมืองสตูล สตูล

186 นาง จินดา รอเกตุ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

187 นางสาว อาอีเสาะ ทากือแน นักวิชาการสุขาภิบาล  ปฏิบัติการ อบต. ละงู ละงู สตูล

188 นางสาว สุดา บายศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ละงู ละงู สตูล

189 นางสาว ปนัดดา  ผลผลา เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

190 นางสาว ภคพร โออินทร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. แพรกษาใหม เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

191 นางสาว นรีกานต ผลภิญโญ นักวิชาการคอมพิวเตอร  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

192 นางสาว สิริยากร แสนประดิษฐ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ
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193 นาง ปวริศา เข็มเงิน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

194 นางสาว วริศรา สินสาย นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

195 นาง ธนพร ดวงนอก นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

196 นางสาว ปรียาภา ศรีใหม นักวิชาการจัดเก็บรายได  ปฏิบัติการ ทม. สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

197 นาย เกษมศักดิ์ อาษากิจ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. หินซอน แกงคอย สระบุรี

198 นางสาว ณัฎฐณิชา ละอองปลิว นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

199 นางสาว กิตติยา พึ่งนาม นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ประศุก อินทรบุรี สิงหบุรี

200 นาย พูนลาภ ชินวงษ นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. ประศุก อินทรบุรี สิงหบุรี

201 นางสาว พรนภา โกตะคาร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

202 นางสาว ไอรดา ธนะชัยศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางงาม ศรีประจันต สุพรรณบุรี

203 นางสาว ณัฏฐพัชร แยมวงค นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บางงาม ศรีประจันต สุพรรณบุรี

204 นาง บุษรินทร เจริญผลิตผล เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บางงาม ศรีประจันต สุพรรณบุรี

205 นาง ศิริขวัญ คิดโปรง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

206 นาย ศุภวัฒน ศิริเพ็ชร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรธานี

207 นาย สิทธิวัชร ธารทองสกุล นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรธานี

208 นาย เฉลิมวุฒิ มุสิกุล เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ลําพูน บานนาสาร สุราษฎรธานี

209 นางสาว พรรณทิวา ประเสริฐสังข นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. เขวาสินรินทร เขวาสินรินทร สุรินทร

210 นาย ณรงคฤทธิ์ คําภู เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. เขวาสินรินทร เขวาสินรินทร สุรินทร

211 นางสาว พรรณิภา มวงมนตรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เขวาสินรินทร เขวาสินรินทร สุรินทร

212 นางสาว พนิดา วงษาพรม นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เขวาสินรินทร เขวาสินรินทร สุรินทร

213 นาง สิริกร โรจนวุฑฒิ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ตาเบา ปราสาท สุรินทร

214 นางสาว พิมนภา เมืองพวน นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ตาเบา ปราสาท สุรินทร

215 นางสาว ณัฐวีณ รัตนสงคราม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร

216 นาย ไชยพร ศรีศิริโชติชวง นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร

217 นางสาว สุวิมล ทองทวี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร

218 นาย อภิชาติ พรชัย เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทต. ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร

219 นางสาว วนิดา พิมทา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ผักไหม ศีขรภูมิ สุรินทร

220 นางสาว ปาริชาติ มูลเมือง นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ชุมชาง โพนพิสัย หนองคาย

221 นางสาว รับขวัญ ฤกษรุจิพิมล สถาปนิก  ปฏิบัติการ ทม. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย

222 นาย ธวัชชัย ธนศรีพนิชชัย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. กุดผึ้ง สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

223 นาย นพรัตน จําปานอย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. กุดผึ้ง สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

224 นางสาว ทัศนีย โคตรชมภู เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. หายโศก บานผือ อุดรธานี



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 116

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 9 - 13 มกราคม 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

225 นางสาว กิจสญาพร อุไรวรณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ทาสัก พิชัย อุตรดิตถ

226 นางสาว ไอยวรินทร หิรัญวิทย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาสัก พิชัย อุตรดิตถ

227 นางสาว รัตติยากร จันตะซาว นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ทาสัก พิชัย อุตรดิตถ

228 นาย วิทวัส ผานการ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ

229 นาย ณรงคฤทธิ์ พรรษา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เจียด เขมราฐ อุบลราชธานี

230 นางสาว วัณทกานต ภาระกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นาดี นาเยีย อุบลราชธานี

231 นางสาว อัญชลี บุญโสม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หวยขะยุง วารินชําราบ อุบลราชธานี

232 นางสาว กนกวรรณ ถาวรพงษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โคกสวาง สําโรง 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 ่116  

อบรมระหวางวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 

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

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

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

 

สําเนาเอกสารการชําระเงิน 



สิ่งที่สงมาดวย 5 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

รุนที่ 116 
(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) 

 


