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หลักสูตร การท าแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และ การจัดท าภาพ (Infographic) 

********************************** 

๑. ปรัชญา  มุ่งพัฒนาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นผู้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับการ
ด ารงต าแหน่ง เป็นผู้ที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุ่งมั่นต่อการปฏิบัติงาน สามารถสร้างสรรค์ เชื่อมโยง และบูรณา
การองค์ความรู้และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสม เพ่ือองค์กรและประโยชน์สุขของประชาชนในพ้ืนที่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๒. หลักการและเหตุผล 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหน้าที่ตาม
กฎกระทรวงแบ่ งส่ วนราชการกรมส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่ น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.  2551 
ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝึกอบรมให้แก่ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น จึงได้จัดให้มีหลักสูตรการท าแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และ การจัดท าภาพ (Infographic) 
เพ่ือใช้ส าหรับฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ ่นทุกต าแหน่งให้มีความรู้ ทักษะและ
สมรรถนะ ที่เหมาะสมกับการด ารงต าแหน่ง มีความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานขึ้น ส าหรับผู้บริหาร , 
เจ้าหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกต าแหน่ง ให้ได้รับความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับ E-Form 
ซึ่งท าให้สามารถท าแบบฟอร์มออนไลน์ได้อย่างง่ายดาย อีกทั้งยังสามารถให้ผู้ใช้ , ประชาชน เข้าถึงการกรอก
ข้อมูลออนไลน์ได้ง่าย โดยตัวโปรแกรมจะมีการแปลงแบบฟอร์ม ให้ลงสู่ Social ต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย เช่น 
ทาง LINE , Facebook , Web Site ฯลฯ และเมื่อได้ข้อมูลแล้ว Google Document ยังสามารถ ท าบทสรุป
ผลต่าง ๆ ในรูปกราฟ (Graph) เพ่ือให้เราท าการสรุปผลนั้น ๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ดังนั้น ทางสถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ได้เล็งเห็นประโยชน์เหล่านี้ จึงได้จัดท า หลักสูตร การท าแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และ 
การท า Infographic ขึ้น ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาศักยภาพของชาวท้องถิ่น ให้ได้น าประโยชน์จากการท า E-Form จาก 
Google และ ความรู้ที่ได้รับจากการท าสรุปด้วยรูปภาพ ( Infographic) ไปพัฒนางานทางด้านท้องถิ่นให้ได้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3.วัตถุประสงค ์

  3.1 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสม 

 3.2 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
กับการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 3.3 เพ่ือพัฒนาให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ที่ทันสมัย สามารถน าเทคโนโลยี สารสนเทศ             
และนวัตกรรมมาปรับใช้กับการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ  

 3.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวกับ      
การปฏิบัติงานระหว่างกันและสร้างสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต 
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4. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรมและจ านวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/รุ่น 
 4.1 ผู้บริหาร , เจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกต าแหน่ง 
 4.2 พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกต าแหน่ง 
 4.3 จ านวนประมาณ 30 คน/รุ่น 
5. รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 
      5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม 6 วัน ดังนี้ 
        - รายงานตัวปฐมนิเทศ   จ านวน   1 วัน 

     - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน        จ านวน   5 วัน 
 5.2 โครงสร้างหลักสูตร 30 ชั่วโมง ดังนี้ 
 - วันแรก ของการอบรม 
  - การตรวจสอบ สเปก (Spec) คอมพิวเตอร์ 
  - เทคนิคการใช้อินเตอร์เน็ต (Internet) 
  - เทคนิคการใช้ Browser Google Chrome 
  - เทคนิคการ สืบค้นข้อมูล โดยใช้เว็บไซต์ (www. Google.co.th) 
  - การสมัคร E-Mail ของ Gmail.com 
  - เริ่มต้นรู้จัก Application ต่าง ๆ ของ Gmail 
  - ท าความรู้จัก กับ Google Document 
  - การสร้าง Google เอกสาร Word อย่างง่าย 
  - การท าใบปลิว เพื่อโฆษณา , ประชาสัมพันธ์ ในแบบออนไลน์ 
  - การ Save เอกสาร 
  - การส่ง Google เอกสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์ทาง Mail  
  - การส่ง Google เอกสาร เพ่ือประชาสัมพันธ์ทางสื่อ Social เช่น Facebook , LINE 
  - การเข้าสู่ Google Sheet 
  - การสร้าง Google Sheet แล้วเข้าสู่การสร้างแบบฟอร์มออนไลน์ (Google Form)

  - การสร้างแบบฟอร์มอย่างง่าย เช่น แบบสอบถามผู้เข้ารับการอบรม เป็นต้น 
  - การเพ่ิมฟิลด์ (Field) ในการกรอกข้อมูล 
  - การ Save ข้อมูล 
  - การส่งแบบฟอร์มที่ได้ไปทาง E-Mail 
  - การส่งแบบฟอร์มที่ได้ไปทางสื่อ Social เช่น Facebook , LINE 

 - วันทีส่อง ของการอบรม 
  - การก าหนดชนิดของข้อมูลในการกรอกแบบฟอร์ม รูปแบบต่าง ๆ ที่มีให้ 
   - การกรอกข้อมูลแบบ ข้อความสั้น 
   - การกรอกข้อมูลแบบ ข้อความย่อหน้า 
   - การกรอกข้อมูลแบบ หลายตัวเลือก 
   - การกรอกข้อมูลแบบ ช่องท าเครื่องหมาย 
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   - การกรอกข้อมูลแบบ เลื่อนลง หรือ Drop Down 
   - การกรอกข้อมูลแบบ อัปโหลดไฟล์ 
   - การกรอกข้อมูลแบบ สเกลเชิงเส้น 
   - การกรอกข้อมูลแบบ ตารางตัวเลือกหลายข้อ 
   - การกรอกข้อมูลแบบ ตารางกริดช่องท าเครื่องหมาย 
   - การกรอกข้อมูลแบบ วันที่ 
   - การกรอกข้อมูลแบบ เวลา 
  - การก าหนดสีของแบบฟอร์ม , ก าหนดรูปภาพส่วน Head ให้กับแบบฟอร์ม 
  - การขอดูตัวอย่างแบบฟอร์มเสมือนใช้งานจริง 
  - การสร้างแบบฟอร์มที่ยากข้ึน เช่น แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้บริการ 
  - การเพ่ิมส่วนการกรอกข้อมูล 
  - การใส่รูปภาพในแบบฟอร์ม 
  - การใส่ วีดีโอ ลงในแบบฟอร์ม 
  - การ Save แบบฟอร์ม 
  - การส่งแบบฟอร์ม ทาง E-Mail และ สื่อ Social เช่น Facebook , LINE 
  - การสร้าง QR Code เพ่ือส่งให้สแกนแล้วเข้าสู่หน้าจอกรอกข้อมูล 
  - ส่งข้อมูลให้ภายในห้องเรียนได้กรอกข้อมูล (ปฏิบัติ) 
  - การดูแบบออนไลน์ เพ่ือตรวจสอบข้อมูลที่ได้มา 
- วันที่สาม ของการอบรม 
  - การตรวจสอบข้อมูลที่ได้มาอีกครั้ง 
  - การท าส าเนาข้อมูล ส่งออก เป็น Excel 
  - การส่งข้อมูล เพื่อ เผยแพร่บนเว็บไซต์ หรือ สื่อ Social ต่าง ๆ 
  - การดูผลข้อมูลตอบกลับ สรุป ออกมาในรูปแบบกราฟ (Graph) 
  - การ คัดลอก กราฟที่ได้ ส่งไปพิมพ์ยัง Google เอกสาร เพ่ือพิมพ์ สรุปผลของข้อมูล 
  - การ คัดลอก กราฟที่ได้ ส่งไปพิมพ์ยัง Google สไลด์ เพ่ือน าเสนอในรูปแบบสไลด์ 
  - เทคนิคในการน าข้อมูลจาก Google ชีต มาใช้ใน Microsoft Excel 
  - การจัดเรียงข้อมูล (SORT) 
  - การกรองข้อมูล (QUERY) 
  - การหาผลรวม SUM 
  - การหาค่าเฉลี่ยด้วย AVERAGE 
  - การหาค่าสูงสุดด้วย MAX 
  - การหาค่าต่ าสุดด้วย MIN 
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   - การนับจ านวนแบบมีเงื่อนไขด้วย COUNTIF 
   - การแปลงตัวเลขยอดรวมให้เป็นข้อความตัวอักษรด้วย BAHTTEXT 
   - การสร้างกราฟ (Graph) 
   - การสั่งพิมพ์ (Print) 

- วันที่ส่ี ของการอบรม 
  - เริ่มการท าสรุปด้วยภาพ (Infographic) 
  - การศึกษารูปแบบต่าง ๆ ของ Infographic 
  - การเข้าเว็ปไซด์ ผู้ให้บริการ จัดท า Infographic 
  - เริ่มต้นใช้ โปรแกรม Microsoft Power Point ในการท า Infographic 
  - การตั้งค่าหน้ากระดาษ เพ่ือจัดท า Infographic 
  - การใช้เครื่องมือของ Power Point ในการเขียนภาพ , สร้างภาพ ลักษณะ Infographic 
  - เริ่มสร้าง สรุป ในลักษณะ Infographic แบบต่าง ๆ 
  - การค้นหาภาพ Infographic ต่าง ๆ บน อินเตอร์เน็ต 
  - ศึกษาการจัดวางองค์ประกอบการแสดง Infographic ที่ถูกต้อง 
  - การ Save งาน Power Point เพ่ือน ากลับมาใช้แก้ไขได้ 
  - การ Save งาน ออกไปเป็น JPEG เพ่ือใช้พิมพ์ หรือ น าเสนอ Infographic 
  - น าเสนอผลงาน Infographic ส่งไปยังรูปแบบต่าง ๆ  เช่น เอกสาร , เว็บไซต์ , สื่อ Social 
  - ฝึกปฏิบัติ 
- วันทีห่้า ของการอบรม 
  - การ Presentation น าเสนอผลงานของผู้เข้ารับการอบรม 
  - ศึกษารูปแบบ Infographic แบบต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการอบรม 
  - ตอบข้อซัก-ถาม ต่าง ๆ ของผู้เข้ารับการอบรม 
- พิธีปิดการศึกษาอบรม และมอบประกาศนียบัตร  

๖. วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรม 
๑) บรรยาย / การสัมมนา                                                                                   
๒) กรณีศึกษา / สาธิต / ฝึกปฏิบัติ 
๓) ถามตอบปัญหา 

7. การประเมินผลการฝึกอบรม 

  1) ประเมินผลรายวิชา / วิทยากร 

  2) ประเมินผลโครงการ 

 



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

1 นาย ธีระยุทธ การะภักดี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทต. ขาณุวรลักษบุรี ขาณุวรลักษบุรี ก าแพงเพชร 05620401

2 นาง นพมาศ กนกสิงห์ นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ อบต. วังตะแบก พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 06620609

3 นาย ฐนะวัฒน์ บึงมุม นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ อบต. พังทุย น  าพอง ขอนแก่น 06400712

4 นาย วิไล วงษ์เฮือน นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อบต. พังทุย น  าพอง ขอนแก่น 06400712

5 นาง สุชาดา มะนะระทา นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทม. หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี 04200401

6 นาย จักรกฤช อนุจันทร์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ ทต. ดอนหัวฬ่อ เมืองฯ ชลบุรี 05200110

7 นางสาว อังศุพัชร์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ ทต. ดอนหัวฬ่อ เมืองฯ ชลบุรี 05200110

8 นาย ประกอบ เจริญรัมย์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ปฏิบัติการ

อบต. เวียง เทิง เชียงราย 06570406

9 นาง ญาณิศา เรืองข า เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ทต. ล าภูรา ห้วยยอด ตรัง 05920602

10 นางสาว ดวงกมล รอดเกลี ยง นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ทต. กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 05302102

11 นาง ณาตยา ศรีเผด็จ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ ทต. ปากนคร เมืองฯ นครศรีธรรมราช 05800108

12 นางสาว วัชรี สุวรรณโบสด นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

อบต. ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์ 06600711

13 นาย ชยพล กาซาว นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ทต. ยอด สองแคว น่าน 05551301

14 นางสาว วลัยพร เตชนันท์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ อบต. บ่อสวก เมืองฯ น่าน 06550109

15 นางสาว วจิรา หมั่นเพียร เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทต. ละหานทราย ละหานทราย บุรีรัมย์ 05310602

16 นางสาว ณิชาภา อ าพวลิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบจ. พิษณุโลก เมืองฯ พิษณุโลก 02650101

บัญชรีำยชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขำ้รับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรท ำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และกำรจัดท ำภำพ (Infographic) รุ่นที ่6

รหัสหลักสูตร 080000000000100006

ระหว่ำงวันที ่12 - 17 กุมภำพันธ์ 2566

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.

บัญชรีำยชื่อผู้มคุีณสมบัตเิขำ้รับกำรฝึกอบรม

หลักสูตรกำรท ำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และกำรจัดท ำภำพ (Infographic) รุ่นที ่6

รหัสหลักสูตร 080000000000100006

ระหว่ำงวันที ่12 - 17 กุมภำพันธ์ 2566

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

17 นาง รพีพัฒน์ สีริษา หัวหน้าส านักปลัด อบต. ป่าแดง เมืองฯ แพร่ 06540115

18 นาย ญาณไพฑูรย์ โยเหลา นักวิเคราะห์นโยบายและ

แผนปฏิบัติการ

อบต. ยาง บรบือ มหาสารคาม 06440612

19 นาย อะห์หมัดกัสดาฟี มะฆุนิ เจ้าพนักงานสาธารณสุข

ช านาญงาน

อบต. บือมัง รามัน ยะลา 06950614

20 นาย พิศณุ เจียมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

อบต. บ้านนา กะเปอร์ ระนอง 06850305

21 นางสาว นันทิดา อาจปักษา เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 06210604

22 นางสาว น  าฝน เวียนทอง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน อบต. ปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 06210604

23 นางสาว ศิรปภา พิมพ์โพธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ประชาสัมพันธ์

อบต. ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 06210605

24 นางสาว จินตนา ตากิ่มนอก ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. ตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 06210605

25 นาย นิรุตต์ ปินตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ช านาญการ

อบต. บ้านร้อง งาว ล าปาง 06520507

26 นาง เมตตา ศรีลาชัย นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ อบต. ปรือใหญ่ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 06330502

27 นาย ก าจัด บุดศรีพันธ์ ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. โนนค้อ โนนคูณ ศรีสะเกษ 06331301

28 นาย สหรัฐ อยู่สบาย ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อบต. บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 06110305

29 นาย ศิริพงษ์ ตาปราบ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชม อบต. บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 06110305

30 นางสาว จันสุดา จตุเทน ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป อบต. บางพลีใหญ่ บางพลี สมุทรปราการ 06110305

31 นาง วัลย์ลิกา สิริสรรพ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองฯ สมุทรปราการ 05110106

32 นางสาว ณัฐชา อัศวปรีดาสกุล นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทม. สมุทรสงคราม เมืองฯ สมุทรสงคราม 04750102



ล ำดับ ค ำน ำหน้ำ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท.
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ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน ซอยคลองหลวง 8 ต ำบลคลองหน่ึง อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

33 นางสาว จันทร์ธิมา ทิมคลับ ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน

ประชาสัมพันธ์

อบต. บางน  าจืด เมืองฯ สมุทรสาคร 06740117

34 นางสาว ศิรินภา แสงหว้า นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทน. สุราษฎร์ธานี เมืองฯ สุราษฎร์ธานี 03840102

35 นาย นันทวัฒน์ สุขถนอม เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 05840502

36 นาย พรหมนาค ริมงาม พนักงานจ้าง อบต. ไพล ปราสาท สุรินทร์ 06320511

37 นาย สุทธิภัทร กระสันดี พนักงานดับเพลิง อบต. ไพล ปราสาท สุรินทร์ 06320511

38 นาย วิชชากร บุตรโยธี นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ทม. สุรินทร์ เมืองฯ สุรินทร์ 04320102

39 นาย วิทวัส จิตติพิมพ์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต. บ้านเด่ือ ท่าบ่อ หนองคาย 06430205

40 นางสาว สุภาพร จันทะเรือง หัวหน้าฝ่ายสรรหาเเละบรรจุ

เเต่งตั ง

ทต. นากลาง นากลาง หนองบัวล าภู 05390202

41 นาย กิติศักด์ิ จิรกิติศักด์ิ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองแก เมืองฯ อุทัยธานี 06610110

42 นาย วีรณัฐกรณ์ พรหมเอี่ยม เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์

ช านาญงาน

ทต. ค าน  าแซบ วารินช าราบ อุบลราชธานี 05341506



 สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ 

ขั้นตอนการพิมพ์ใบช าระเงินค่าลงทะเบียน 
https://lpdi.dla. go.th/ 

 

 

1. เลือก หน้าหลัก 

2.กรอกเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก 
และเลือก         ตรวจสอบ 

 

3. เลือก พิมพ์ใบช าระเงิน 
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การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) 
1. ก่อนการเดินทาง ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรมอนามัย 
2. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” ก่อนการเดินทางจากภูมิล าเนา

เพ่ือเข้ารับการฝึกอบรม 
3. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมท าการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหน่วยงานที่ภาครัฐให้การรับรองก่อน

การเดินทาง 48 ชั่วโมง และให้น าใบรับรองผลการตรวจแสดงต่อเจ้าหน้าที่โครงการในวันรายงานตัว พร้อมทั้ง
ส าเนาหลักฐานการได้รับวัคีีนป้องกันโควิด-19 ครบโดสตามจ านวนของวัคีีนแต่ละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ในทุกทางเข้า-ออกของอาคาร 
โดยท าการตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกายทุกคน ทุกครั้งที่เข้า -ออกอาคาร หากพบว่ามีไข้สูงเกินกว่า 37.5 องศา
เซลเซียส จะด าเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานที่ในวันรายงานตัว 
6. ทุกเช้าก่อนการเข้ารับการฝึกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ทุกคน 
7. จัดให้มีแอลกอฮอล์เจล ทุกจุดเข้า-ออกอาคาร ห้องอบรม หน้าลิฟท์ ฯลฯ 
8. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จัดเตรียมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เพ่ีอสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่อยู่

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จัดให้นั่งห่างตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งด าเนินการตาม

มาตรการอย่างเคร่งครัด 
10. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเป็นพื้นที่ควบคุม ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า

มาภายในอาคารสถานที่ก่อนได้รับอนุญาต และห้ามผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่นตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม หากมีความจ าเป็นเร่งด่วนต้องแจ้งผู้อ านวยการโครงการหรือเจ้าหน้าที่
โครงการอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเท่านั้น 

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ออกเป็นมาตรการเสริมเพ่ือปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 กรณีฝุาฝืน

ระเบียบ/ข้อก าหนด ทางสถาบันฯ จะส่งตัวกลับทันทีพร้อมทั้งรายงานให้ต้นสังกัดทราบเพื่อด าเนินการทางวินัยต่อไป 
 

 
 
 



 
ระเบียบการแต่งกายและรายงานตัว 

 
1. ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม รายงานตัว เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ สถานที่จัดโครงการฝึกอบรม                   

 พร้อมหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด ส าเนาการช าระเงินค่าลงทะเบียน, ผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) 
และส าเนาหลักฐานการได้รับวัคซีนปูองกันโควิด-19 ครบโดสตามจ านวนของวัคซีนแต่ละชนิด  
 

2. การแต่งกายระหว่างการฝึกอบรม 
 วันจันทร์และวันศุกร์ เครื่องแบบข้าราชการสีกากี 
 วันอังคาร แต่งกายด้วยชุดผ้าไทย หรือ ผ้าพ้ืนถิ่น 
 วันพุธและพฤหัสบดี แต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตสีขาวคอปก แขนสั้น หรือ แขนยาว เท่านั้น 
 
 สุภาพบุรุษ แต่งกายด้วย เสื้อเชิ้ตสีขาวคอปก แขนสั้น หรือ แขนยาว เท่านั้น 
  รองเท้าหุ้มส้นสีด าเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าผ้าใบ) 

 
สุภาพสตรี แต่งกายด้วย เสื้อเชิ้ตสีขาวคอปก แขนสั้น หรือ แขนยาว เท่านั้น 

    กระโปรงสีด าเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใส่กางเกง) 
  ส าหรับสตรีตั้งครรภ์ ให้ใส่ชุดคลุมท้องได้ 
    รองเท้าหุ้มส้นสีด าเท่านั้น (ไม่อนุญาตให้ใส่รองเท้าผ้าใบหรือรองเท้าอื่นๆ) 


