




ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด

1 นางสาว กนกกัณฑ ประสบพิชัย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. คลองพนพัฒนา คลองทอม กระบี่

2 นาง ณัฐกฤตา ศิลปกันตัง เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. คลองพนพัฒนา คลองทอม กระบี่

3 นางสาว ณิชานันท คีรีเดช เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่

4 นางสาว ดาราพร ชุมแสงศรี นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองทะเล เมืองกระบี่ กระบี่

5 นางสาว มณฑารัตน ทองใหญ เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบต. แสนตอ ทามะกา กาญจนบุรี

6 นาย นันทวัฒน ศรีวิชัย นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน ทต. เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน

7 นางสาว อนุสรา ดาลม เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. ทาวัด แวงนอย ขอนแกน

8 นางสาว ภัทราภรณ   ศรีนุกูล นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บานกง หนองเรือ ขอนแกน

9 นาย คุณาธิป สังสุทธิ์ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา

10 นาย สุนทร คําดี เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. เกษตรสุวรรณ บอทอง ชลบุรี

11 นางสาว ดวงหทัย คําสาว นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. มาบไผ บานบึง ชลบุรี

12 นางสาว นงลักษณ พรหมชุม นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. มาบไผ บานบึง ชลบุรี

13 นาย ปลายมนัส โนมะยา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. มาบไผ บานบึง ชลบุรี

14 นางสาว วนิดา เชื้อผะกา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

15 นางสาว นภสร ศรีขาว นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

16 นางสาว กนกพร วรรณสูญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

17 นางสาว ชุติมา ทิพอาจ นักจัดการงานทะเบียนและบัตร  ปฏิบัติการ ทม. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

18 นาย สกุลชัย บัวประชุม นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สํานักบก เมืองชลบุรี ชลบุรี

19 นางสาว สุชานาฏ บัวเนียม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

20 นางสาว ธนันญภร วงษลา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หนองขาม ศรีราชา ชลบุรี

21 นางสาว ผกาวรรณ เหลือผล เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ

22 นางสาว ขนิษฐา ศรยิง เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. บานกอก จัตุรัส ชัยภูมิ

23 นางสาว ธิติมา หนูขุนทด เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. สมปอย จัตุรัส ชัยภูมิ

24 นาย ธนาพุฒิชัย วงษศิริ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. รังงาม เนินสงา ชัยภูมิ

25 นางสาว ศิริรัตน ฤทธิ์กําลัง เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน อบต. รังงาม เนินสงา ชัยภูมิ

26 นาย ธันยบูรณ คําแสง นักวิชาการสวนสาธารณะ  ปฏิบัติการ ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

27 นางสาว นิตยา ออนมาก นักวิชาการส่ิงแวดลอม  ปฏิบัติการ อบต. ปาตึง แมจัน เชียงราย

28 นาย เทพปกร สายศร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ปาตึง แมจัน เชียงราย

29 นางสาว พรสุดา อินเทพ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. ปากอดํา แมลาว เชียงราย

30 นาย ปรัชญา ทะลิ นิติกร  ปฏิบัติการ ทต. เวียงสรวย แมสรวย เชียงราย

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 121

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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31 นางสาว ทิพยกฤตา กิจอมรพาณิชย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. เวียงสรวย แมสรวย เชียงราย

32 นางสาว ณัฐธิดา กาวีละ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ ทต. บานเหลา เวียงเชียงรุง เชียงราย

33 นางสาว กรวิภา ตาชิ ครู  - ทต. ปาแดด เมืองเชียงใหม เชียงใหม

34 นางสาว สุพัตรา รินทาง นักวิชาการเกษตร  ปฏิบัติการ ทต. เหมืองแกว แมริม เชียงใหม

35 นางสาว จิรประภา ใจเย็น เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ปาไผ สันทราย เชียงใหม

36 นางสาว เพียงพินิจ ทีปตจิร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองตองพัฒนา หางดง เชียงใหม

37 นางสาว สานูญา หวันสู นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ทุงยาว ปะเหลียน ตรัง

38 นาย วิชญ พงศพิมพพิพัฒน นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทม. ตราด เมืองตราด ตราด

39 นางสาว สุธิดา ศิริวัฒนวารี นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. วังเจา วังเจา ตาก

40 นาย ศุภฤกษ สอนพา เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน ทต. สามงาม ดอนตูม นครปฐม

41 นางสาว ปวีรัฏฐ  ตรีเนตรตระการ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทรงคนอง สามพราน นครปฐม

42 นาย ณัฐภัทร สมจิต เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. นาถอน ธาตุพนม นครพนม

43 นาย ทิพากร ประทุมลี นายชางโยธา  ปฏิบัติงาน อบต. พิมาน นาแก นครพนม

44 นาย สิทธิโชค แสงฝาย นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. นครพนม เมืองนครพนม นครพนม

45 นาย ศรายุทธ เสมพิมาย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. สีสุก จักราช นครราชสีมา

46 นาง จันจิราภรณ  ปะวะเสริม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทต. สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา

47 นางสาว นิรมลรัตน รมสุข นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. สระพระ พระทองคํา นครราชสีมา

48 นางสาว เกวลี ภูยาแพทย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. หนองไผลอม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

49 นางสาว อรปรียา จําปาทิพย นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. หนองตะไก สูงเนิน นครราชสีมา

50 นางสาว สุวิภาดา เดชา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. หนองตะไก สูงเนิน นครราชสีมา

51 นางสาว บุรินทรญา ตุมชู เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ไมเรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช

52 นางสาว พัชรี สมหวาน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช

53 นางสาว สุขนภา หนูโยม เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช

54 นาย จักรกฤษณ คมขํา เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช

55 นางสาว นิภาพร ชอุมพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช

56 นางสาว วัชราภรณ แพรมวง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เนินมะกอก พยุหะคีรี นครสวรรค

57 นางสาว บัณฑิตา อินทรจันทร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

58 นางสาว ลักษิณา ไสวเวียง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

59 นาย ชานนท วิศวเจริญ นายชางเขียนแบบ  ปฏิบัติงาน ทม. บางรักพัฒนา บางบัวทอง นนทบุรี

60 นางสาว สุขรดา ทรงบัณฑิตย นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี
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61 นาย มงคล อัศวาวุฒิ นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน อบต. ละหาร บางบัวทอง นนทบุรี

62 นางสาว กันนภัค สมใจนึก เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บานบางมวง บางใหญ นนทบุรี

63 นางสาว ชลลดา พันธการ นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

64 นางสาว ปาจรี โชติประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. ไทรมา เมืองนนทบุรี นนทบุรี

65 นางสาว วิลาวัณย ไชยนันท นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

66 นางสาว ฮัสมานี ยีตาเฮ นักสังคมสงเคราะห  ปฏิบัติการ อบต. ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส

67 นางสาว สุกัญญา ผิวดํา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. ดุซงญอ จะแนะ นราธิวาส

68 นางสาว ปยะนุช ลอยเมฆ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส

69 นางสาว จิราพัชร บุญวรเพ็ช เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ศาลาใหม ตากใบ นราธิวาส

70 นางสาว ซูรไอนี อาเส็น เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส

71 นาย คมกริช สุหลง นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

72 นางสาว วรรษชล ดีละมัน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

73 นางสาว ทิฟฟานี่ หะยีสะแม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

74 นางสาว พิรุฬลักษณ ยิ้มมงคล เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

75 นางสาว กมลวรรณ แกวเพ็ชร เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

76 นางสาว ศุลีภรณ สุวรรณรัตน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

77 นางสาว สุนิสา สังขแกว เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

78 นางสาว ปภาวรินทร ทองสม นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. แวง แวง นราธิวาส

79 นางสาว จิตติมา เรืองรักษ นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. แวง แวง นราธิวาส

80 นางสาว อารยา สมสวย นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทม. บางคูวัด เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

81 นางสาว กันตกนิษฐ รัตนทิพย นิติกร  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

82 นาย จตุภูมิ เพชรรัตน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

83 นางสาว พนิตนันท ประทิน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

84 นางสาว ชนากานต สะอ้ิงทอง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

85 นางสาว ศิรภัสดา เก็มเต็ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี

86 นางสาว เพ็ญพิชชา โสภณดิเรกรัตน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ลําไทร ลําลูกกา ปทุมธานี

87 นางสาว วิจิตรา นันทะบุตร เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบต. ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี

88 นาง กาญจนา ประสิทธิ์โชค เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

89 นางสาว ปยะนุช ประมงค นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. คลองวาฬ เมืองประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ

90 นาย อินทัช หมัดหลี นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. คอลอตันหยง หนองจิก ปตตานี



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 121

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

ระหวางวันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566

ชื่อ - นามสกุล

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

91 นาย ณัฐศักดิ์ ศรียาน นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติการ อบต. คอลอตันหยง หนองจิก ปตตานี

92 นางสาว โสภาพรรณ ลิมปสถาพร นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานมา บางไทร พระนครศรีอยุธยา

93 นาย ปุณภัท วรรธนะทีปกุล นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ไมตรา บางไทร พระนครศรีอยุธยา

94 นางสาว ดาหวัน ไพรสมพงษ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ขาวงาม วังนอย พระนครศรีอยุธยา

95 นาย สยมภู ปญญาวิภาค นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทม. ลําตาเสา วังนอย พระนครศรีอยุธยา

96 นางสาว พลอยไพลิน ผัดดี นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. หวยแกว ภูกามยาว พะเยา

97 นางสาว สุทิชา บุญโน นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. บางทอง ทายเหมือง พังงา

98 นางสาว สายฝน แกวตาทิพย เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทต. ลําแกน ทายเหมือง พังงา

99 นาย ชิติศักดิ์ ศรีนุนอินทร ครูผูชวย  - อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง

100 นางสาว สุวิมล เส็มและ ครูผูชวย  - อบจ. พัทลุง เมืองพัทลุง พัทลุง

101 นางสาว ดวงพร รัตนพรม เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก

102 นางสาว ดาริกา ปองโค นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก

103 นางสาว ขวัญจิต ศรีวงออน เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. น้ํากุม นครไทย พิษณุโลก

104 นาย โสภณวิชญ อยูคง นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ซับไมแดง บึงสามพัน เพชรบูรณ

105 นาย ศราวุธ เล็กทองหลาง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

106 นางสาว ศิตานันญ ไชยสนธิ์ เจาพนักงานประชาสัมพันธ  ปฏิบัติงาน ทม. กะทู กะทู ภูเก็ต

107 นางสาว สุธิดา ขวัญดํา นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทม. กะทู กะทู ภูเก็ต

108 นางสาว กาญดา ทองหนัน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. ฉลอง เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

109 นางสาว ญาวาเฮห ยูโซะ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

110 นางสาว ภาวิณี เลี่ยนสุย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

111 นางสาว พิชชา ขจรยุทธไกร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

112 นางสาว อรทัย สุดจิตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. ภูเก็ต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

113 นางสาว ปนัดดา แกวนอย เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

114 นางสาว สุพัตรา สุระสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หนองแคน ดงหลวง มุกดาหาร

115 นางสาว วรัญญา ทองเกตุ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. บาละ กาบัง ยะลา

116 นาย ปทรพงษ เพ็ชรพรม นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. คีรีเขต ธารโต ยะลา

117 นางสาว ตวนนูรีซัน อิแต นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ อบต. แมหวาด ธารโต ยะลา

118 นาย รัตโณภาส ศรีชูทอง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. แมหวาด ธารโต ยะลา

119 นางสาว ประไพพิศ ชัยชนะ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. แมหวาด ธารโต ยะลา

120 นางสาว นพรดา สิงหนูดํา เจาพนักงานพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติงาน อบต. บันนังสตา บันนังสตา ยะลา



ลําดับ ตําแหนง ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด

หลักสูตร ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม รุนที่ 121
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121 นางสาว มุสลีมะห เต็มหลง นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. กาตอง ยะหา ยะลา

122 นางสาว มารีนา สามะ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. ละแอ ยะหา ยะลา

123 นาย วิชชุเดช หนูจันทร เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. ตะโละหะลอ รามัน ยะลา

124 นางสาว ปาเจรา ปานขาว นิติกร  ปฏิบัติการ อบต. ตะโละหะลอ รามัน ยะลา

125 นางสาว ซัยนับ ติงระยะ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ยะตะ รามัน ยะลา

126 นางสาว ณัฐนันท ฮั่นสกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. น้ําจืดนอย กระบุรี ระนอง

127 นางสาว ปญภัค ปญญาจิตร เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สํานักทอง เมืองระยอง ระยอง

128 นางสาว ปรางฤทัย วิภวกานต เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สํานักทอง เมืองระยอง ระยอง

129 นาย อภิสิทธิ์ ชุมดวงใจ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. บานคา บานคา ราชบุรี

130 นาย พีระพงษ สาดะระ นักสันทนาการ  ปฏิบัติการ ทม. บานโปง บานโปง ราชบุรี

131 นางสาว วรรณนภา สุวรรณศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. บานโปง บานโปง ราชบุรี

132 นางสาว จันทรจิรา ประสงค นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองปลาหมอ บานโปง ราชบุรี

133 นาง ฉัตรแกว ชมชื่น นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี

134 นางสาว เกศราภรณ อารมยดี นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. บานใหมสามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี

135 นางสาว อัจฉริยา ใฝใจดี นักพัฒนาชุมชน  ปฏิบัติการ อบต. บานใหมสามัคคี ชัยบาดาล ลพบุรี

136 นางสาว ศรีวรรณ อนสกุล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไผใหญ บานหมี่ ลพบุรี

137 นางสาว ธันยาภรณ สะทิ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี

138 นาย ธนกร กันตนิกูล นายชางไฟฟา  ปฏิบัติงาน ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี

139 นางสาว วรัญภร ราชพัฒน นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. หาดคัมภีร ปากชม เลย

140 นางสาว สุวนันท บัวคํา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หาดคัมภีร ปากชม เลย

141 นางสาว ชุลีพร ทองพันชั่ง นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ

142 นางสาว สุกัญญาพร บุญราช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. กันทรอม ขุนหาญ ศรีสะเกษ

143 นาย ศิรสิทธิ์ อภิวัฒนพันธุ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หวยตึ๊กชู ภูสิงห ศรีสะเกษ

144 นางสาว ศุจินธรา โดงกูล เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

145 นางสาว สุนันท มูหละ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

146 นางสาว พชรพรรณ ชายเกตุ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

147 นางสาว สิริวรรณ พงษพันธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

148 นางสาว จินดา ดําวุน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

149 นางสาว อรุณประภา มาฆะมาโณ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

150 นาง โสพล สวัสดีรักษา เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ดีหลวง สทิงพระ สงขลา
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151 นางสาว เนตรทิชา ไขเพ็ชร เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน อบต. ทาโพธิ์ สะเดา สงขลา

152 วาที่รอยตรี สุกัญญา เรืองกูล เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงหมอ สะเดา สงขลา

153 นางสาว กมลชนก หนูเกตุ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ อบต. สํานักแตว สะเดา สงขลา

154 นาย ชนาธิป ทองเกตุ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  ปฏิบัติงาน อบต. บาโหย สะบายอย สงขลา

155 นางสาว ภัทรศยา ชนะสิทธิ์ เจาพนักงานการเงินและบัญชี  ปฏิบัติงาน ทม. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา

156 นางสาว สุนิสา ดาหมาด เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา

157 นาง ลลิตา ปุรัษกาญจน เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน ทม. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา

158 นางสาว พรรณภา เผาชู วิศวกรโยธา  ปฏิบัติการ ทม. ควนลัง หาดใหญ สงขลา

159 นางสาว กรณกิจ สุวรรณจินดา นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทม. ควนลัง หาดใหญ สงขลา

160 นางสาว ศรัญยพร แกวโชติ นักวิชาการสาธารณสุข  ปฏิบัติการ ทต. คูเตา หาดใหญ สงขลา

161 นางสาว นาเดีย เบ็ญลาเตะ เจาพนักงานจัดเก็บรายได  ปฏิบัติงาน ทต. คูเตา หาดใหญ สงขลา

162 นาง อารีย  ลิ่มศรีพุทธิ์ เจาพนักงานพัสดุ  ปฏิบัติงาน อบต. ทุงหวา ทุงหวา สตูล

163 นางสาว ฟาริดา นุยดํา เจาพนักงานสาธารณสุข  ปฏิบัติงาน อบต. เกาะสาหราย เมืองสตูล สตูล

164 นาย ธีระพงษ เงินศรี เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. คลองดาน บางบอ สมุทรปราการ

165 นางสาว นริศรา เครื่องพาที นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ ทม. พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ

166 นางสาว ชลธิชา ถี่ถวน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทม. พระประแดง พระประแดง สมุทรปราการ

167 นางสาว ฐิติยา สนนอย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

168 นาง อมราพร   มาจีน นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. บางกระบือ บางคนที สมุทรสงคราม

169 นาย พินิจ ทองรอด นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ทาคา อัมพวา สมุทรสงคราม

170 นางสาว มนัสนันต สาวสวรรค นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ยี่สาร อัมพวา สมุทรสงคราม

171 นางสาว จิตรานนท รัตนะโน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

172 นางสาว นฤมล หูเต็ม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

173 นาย ธนพล แซแต เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

174 นางสาว นฤมล บินตวน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางโทรัด เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

175 นางสาว บัณฑิตา แมนเมฆ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

176 นางสาว เรไร เกตุพรม เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

177 นางสาว ปวันรัตน ยิ้มสอาด เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

178 นาย วีรชัย คําแกว เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

179 นาย ศรายุทธ มงคลสวัสดิ์ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

180 นางสาว อุไรวรรณ เอี่ยมชํานาญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี
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181 นางสาว ชริญา ซื่อสัตย นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

182 นางสาว มาริษา สิริโชคประเสริฐ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

183 นางสาว สัญรญา ผลภิญโญ นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. หนองหมู วิหารแดง สระบุรี

184 นาย ปยะพันธุ เผือกฟก นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. ดอนทอง หนองโดน สระบุรี

185 นางสาว สุภัตรา เชื้อปูคง นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ อบต. วังทอง ศรีสําโรง สุโขทัย

186 นางสาว พรนภา โกตะคาร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

187 นางสาว อรุณกมล พรมพิทักษ ครูผูดูแลเด็ก  - ทต. เขาพระ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

188 นางสาว กาญจนา ยอยรูรอบ ครูผูดูแลเด็ก  - ทม. สองพ่ีนอง สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

189 นางสาว วิลาสินี เหมะรักษ ครูผูชวย  - อบต. คลองสระ กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

190 นางสาว กนกวรรณ อินทวิชญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน ทต. บานใต เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

191 นางสาว วิจิตรา จันทวาท นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ ทต. บานใต เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

192 นาย สุทธิศักดิ์ ชนะสิทธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน  ปฏิบัติการ ทต. บานใต เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

193 นาง จุฑามาศ บุญชวย นักทรัพยากรบุคคล  ปฏิบัติการ อบต. สาคู พระแสง สุราษฎรธานี

194 นางสาว นลินี เพชรอาวุธ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. สาคู พระแสง สุราษฎรธานี

195 นางสาว ศิรัญญา อภิวัฒนพันธุ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. หนองขวาว ศีขรภูมิ สุรินทร

196 นาย ขจรยศ ทาบุตร นักจัดการงานทั่วไป  ปฏิบัติการ ทต. ทางพระ โพธิ์ทอง อางทอง

197 นางสาว วิไลรัตน อัยแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาพู เพ็ญ อุดรธานี

198 นางสาว สุนทราภร เจริญ เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. แสนตอ น้ําปาด อุตรดิตถ

199 นางสาว กานตธิดา ศรีบุญเรือง นักวิชาการศึกษา  ปฏิบัติการ อบต. ไพบูลย น้ําขุน อุบลราชธานี

200 นาย อธิภัทร นาจาน เจาพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน อบต. ไพบูลย น้ําขุน อุบลราชธานี
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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) 

 


