หลักสูตร การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 รหัสหลักสูตร 807005
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ลาดับ คานาหน้าชือ่
ชื่อ
นามสกุล ตาแหน่ง
อปท.
สังกัด
อาเภอ
จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ
1 นางสาว วาสนา มณีทอง เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบล ลิ่นถิ่น
ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 5710705
2 นางสาว กานติมา ครุฑธาโรจน์
องค์การบริหารส่วนตาบล เขาดิน
บางปะกง ฉะเชิงเทรา 6240412
3 นางสาว พรรณนภา เผ่าถนอม นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล คลองหลวงแพ่ง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240109
4 นาย ธีระพงศ์ ฉิมเรือง บุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบล บางเตย
เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240113
5 นางสาว สุจติ ราภรณ์ เย็นวัฒนา นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตาบล หนองตาลึง พานทอง
ชลบุรี
5200502
6 นาง วีรยา
สระทอง บุคลากร
เทศบาลเมือง หนองปรือ บางละมุง ชลบุรี
4200401
7 นางสาว ธฤตา
โลกคาลือ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย
6571502
8 นางสาว ธัญวิลาส เป็งอินตา เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตาบล สถาน
เชียงของ
เชียงราย
5570306
9 นางสาว นพมาศ ถิระสังวร เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบล สถาน
เชียงของ
เชียงราย
5570306
10 นางสาว ปาวีนา กาบทอง เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตาบล ศรีดอนชัย เชียงของ
เชียงราย
5570307
11 นางสาว รุ้งฤทัย ใจแก้ว
นิติกร
เทศบาลตาบล สถาน
เชียงของ
เชียงราย
5570306
12 นางสาว ศรัญญา หอมแก่นจันทร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทศบาลตาบล ศรีดอนชัย เชียงของ
เชียงราย
5570307
13 นางสาว ขัติยา
พงษ์เทอดศักดิ์ เจ้าหน้าทีพ
่ ัสดุ เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา แม่แตง
เชียงใหม่ 4500601
14 นางสาว จงรักษ์ บัวเร็ว
เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลเมือง แม่เหียะ
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 4500103
15 นางสาว จารุวรรณ วีระพันธ์ เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล นาเกียน
อมก๋อย
เชียงใหม่ 6501804
16 นางสาว จีราพร จุละกะ
นักวิชาการเงินและบัญชี เทศบาลตาบล บ่อหลวง
ฮอด
เชียงใหม่ 5501602
17 นางสาว ณิชกานต์ ร้องหาญแก้ว เจ้าหน้าทีส่ ่งเสริมการท่องเทีย่ ว เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา แม่แตง
เชียงใหม่ 4500601
18 นางสาว ปณิดา อินทะวัน เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล มะขามหลวง สันป่าตอง เชียงใหม่ 6501206
19 นางสาว พชรมน อนุวงค์ดารง เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา แม่แตง
เชียงใหม่ 4500601
20 นางสาว พรปวีณ์ แสงพานิชย์ เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบล แม่ข่า
ฝาง
เชียงใหม่ 5500905
21 นางสาว พรรณพร มะโนสีลา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนตาบล ปางหินฝน แม่แจ่ม
เชียงใหม่ 6500306
22 นางสาว รัตนสงกรานต์ ดาวตาก เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองคอง เชียงดาว
เชียงใหม่ 6500409
23 นางสาว วิจิตรา มณีวรรณ
เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา แม่แตง
เชียงใหม่ 4500601
24 นางสาว สุพรรษา เจริญบุญ เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล ช่างเคิ่ง
แม่แจ่ม
เชียงใหม่ 6500303
25 นางสาว อนงค์
ปิยม
เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยแก้ว
แม่ออน
เชียงใหม่ 6502304
26 นางสาว อรวรรณ ไชยวรรณ์ เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล บ่อแก้ว
สะเมิง
เชียงใหม่ 6500802
27 นางสาว อรวิไล ยงพาณิชย์ นิติกร
องค์การบริหารส่วนตาบล แช่ช้าง
สันกาแพง เชียงใหม่ 6501306
28 นาง ศศินา
แสนใจบาล เจ้าหน้าที่ธุรการ เทศบาลตาบล บ่อหลวง ฮอด
เชียงใหม่ 5501602
29 นาง สายสุนีย์ อะโน
เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบล แม่ปงั๋
พร้าว
เชียงใหม่ 5501102
30 นาย กานฑ์ ไชยขันแก้ว ช่างไฟฟ้า
เทศบาลตาบล สันผักหวาน หางดง
เชียงใหม่ 5501504
31 นาย กิตติ
ปัญญา
เทศบาลตาบล แม่สอย
จอมทอง
เชียงใหม่ 5500207
32 นาย เกียรติพงศ์ แสงสว่าง เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตาบล อมก๋อย
อมก๋อย
เชียงใหม่ 5501801
33 นาย เกียรติอนันต์ ตุละทา
องค์การบริหารส่วนตาบล แม่ทะลบ
ไชยปราการ เชียงใหม่ 6502103
34 นาย ขวัญใจ ภูด่านวัว เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา แม่แตง
เชียงใหม่ 4500601
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าทีบ่ ริหารงานการเงินและบัญชี

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

หลักสูตร การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 รหัสหลักสูตร 807005
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ลาดับ คานาหน้าชือ่
ชื่อ
นามสกุล ตาแหน่ง
อปท.
สังกัด
อาเภอ
จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ
35 นาย คมสันต์ ขันดี
นักวิชาการศึกษา เทศบาลตาบล บ้านแม่ข่า ฝาง
เชียงใหม่ 5500901
36 นาย จตุรงค์ บัวปะทะ ช่างไฟฟ้า
องค์การบริหารส่วนตาบล ขุนคง
หางดง
เชียงใหม่ 6501506
37 นาย เฉลิมวุฒิ สังสดี
นักสังคมสงเคราะห์ เทศบาลเมือง เมืองแกนพัฒนา แม่แตง
เชียงใหม่ 4500601
38 นาย ณรงค์ยศ ชงโดสันติสุข
เทศบาลตาบล ฟ้าฮ่าม
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5500110
39 นาย เดชนริทร์ โจกันธา
เทศบาลตาบล สบเตี๊ยะ
จอมทอง
เชียงใหม่ 5500205
40 นาย ธนายุต ถาคาติ๊บ เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบล บ่อหลวง ฮอด
เชียงใหม่ 5501602
41 นาย ธวัชชัย ยาวิชัย
เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล ช่างเคิ่ง
แม่แจ่ม
เชียงใหม่ 6500303
42 นาย ธีรศานต์ ศรีกาญจน์ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล กื๊ดช้าง
แม่แตง
เชียงใหม่ 6500605
43 นาย น่านนที กัลยา
ช่างไฟฟ้า
องค์การบริหารส่วนตาบล ป่าแป๋
แม่แตง
เชียงใหม่ 6500609
44 นาย บัณฑิต ใจธรรม นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบล ดอนเปา
แม่วาง
เชียงใหม่ 6502202
45 นาย พงชภรณ์ ยอดวงศ์ เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตาบล ดอยสะเก็ด ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 5500501
46 นาย พลเทพ เรือนแก้ว
องค์การบริหารส่วนตาบล เปียงหลวง
เวียงแหง
เชียงใหม่ 6502002
47 นาย มิ่งศิษฐ์ ทองธนณัฏฐภพ เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ เทศบาลตาบล บ้านแม่ข่า ฝาง
เชียงใหม่ 5500901
48 นาย ยุทธนา กุลดี
เทศบาลตาบล แม่ปงั๋
พร้าว
เชียงใหม่ 5501102
49 นาย วิชชาวุธ รักพุทธคุณ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล ปางหินฝน แม่แจ่ม
เชียงใหม่ 6500306
50 นาย ศุภกิจ อินต๊ะชัย ช่างเครื่องกล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 2500101
51 นาย ศุภวัฒน์ จินะ
องค์การบริหารส่วนตาบล ดอนเปา
แม่วาง
เชียงใหม่ 6502202
52 นาย สยาม
โกหลั่น
นักวิชาการศึกษา เทศบาลตาบล อมก๋อย
อมก๋อย
เชียงใหม่ 5501801
53 นาย แสนแสบ แสงปัญญา นักพัฒนาชุมชน เทศบาลตาบล บ่อหลวง ฮอด
เชียงใหม่ 5501602
54 นาย อนุวัฒน์ ไชยวรรณธรรม ช่างไฟฟ้า
เทศบาลตาบล ฟ้าฮ่าม
เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5500110
55 นาย อนุสิษฐ์ ใจคา
องค์การบริหารส่วนตาบล นาเกียน
อมก๋อย
เชียงใหม่ 6501804
56 ว่าที่ร.ต. อดิลักษณ์ ยอดยิ่ง
องค์การบริหารส่วนตาบล ศรีดงเย็น
ไชยปราการ เชียงใหม่ 6502104
57 นางสาว ธัญชนก ชาลิผล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตาบล ควนเมา
รัษฎา
ตรัง
6920904
58 นางสาว นงค์นุช หะจิ
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล บางสัก
กันตัง
ตรัง
6920207
59 นางสาว นิพัทธา เรืองประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบล ทุง่ กระบือ ย่านตาขาว ตรัง
5920303
60 นางสาว นุชนาถ ยศดา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เทศบาลตาบล ควนโพธิ์
ย่านตาขาว ตรัง
5920309
61 นางสาว พรรณทิพา แก้วพ่วง เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล เกาะลิบง กันตัง
ตรัง
6920204
62 นางสาว พรวิวรรณ์ สิงเกิด
เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล บางสัก
กันตัง
ตรัง
6920207
63 นางสาว วาชุตา ยอดกลิ่น เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล ควนเมา
รัษฎา
ตรัง
6920904
64 นางสาว สุทิสา
ชูศรีเพชร เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตาบล ควนโพธิ์
ย่านตาขาว ตรัง
5920309
65 นาง จุรีพร
ชูเกิด
เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล ควนเมา
รัษฎา
ตรัง
6920904
66 นาง ประไพพร แก้วน้อย เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบล นาตาล่วง เมืองตรัง
ตรัง
5920109
67 นาย ปิยทัศน์ วิเวกอรุณ
องค์การบริหารส่วนตาบล บ่อน้าร้อน
กันตัง
ตรัง
6920205
68 นางสาว นันทน์ธนา ภูภ่ ูมิรัตน์ นิติกร
องค์การบริหารส่วนตาบล เกาะช้างใต้ เกาะช้าง
ตราด
6230702
เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หลักสูตร การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 รหัสหลักสูตร 807005
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ลาดับ คานาหน้าชือ่
ชื่อ
นามสกุล ตาแหน่ง
อปท.
สังกัด
อาเภอ
จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ
69 นางสาว จิดาภา สุดเสนาะ เจ้าพนักงานทะเบียน เทศบาลตาบล บ่อพลับ
เมืองนครปฐม นครปฐม 5730117
70 นางสาว ชุติมา
พันธ์เพียร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบล ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม 6730113
71 นางสาว ทัศนีย์ ดีรักษา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตาบล ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
6730113
72 นางสาว ธนัญชิดา ชวดี
เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบล บางหลวง
บางเลน
นครปฐม 5730502
73 นาย ภูมิ
กาจัดภัย เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล วังตะกู
เมืองนครปฐม นครปฐม 6730119
74 นาย สิทธิชัย สุขเพ็ง
นายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตาบล ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม 6730113
75 ส.อ.หญิง ดลนภา โคตรสุข นิติกร
องค์การบริหารส่วนตาบล ดอนนางหงส์ ธาตุพนม
นครพนม 6480508
76 นางสาว ช่อแก้ว ไชยบัณฑิตย์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ เทศบาลนคร นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 3800102
77 นางสาว จิตรา
หมั่นเพียร เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล บูกิต
เจาะไอร้อง นราธิวาส 6961302
78 นางสาว ประภาภร แดงศรี
เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล นานาค
ตากใบ
นราธิวาส 6960207
79 นางสาว ปานหทัย เสาร์พูล เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล ไพรวัน
ตากใบ
นราธิวาส 6960204
80 นางสาว วลัยพร กังแฮ
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล ฆอเลาะ
แว้ง
นราธิวาส 6960803
81 นางสาว สุรีย์
พรหมเจียม เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล โฆษิต
ตากใบ
นราธิวาส 6960206
82 นางสาว กรรณิการ์ เจตวิรุฬห์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตาบล หนองแดง แม่จริม
น่าน
6550204
83 นาย สุริยัน
แซ่ท้าว
เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล ป่ากลาง
ปัว
น่าน
6550505
84 นางสาว นิศารัตน์ พรมศรี
นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล หนองยอง ปากคาด
บึงกาฬ
6380506
85 นางสาว เกษมสุข กล่อมวัฒนา เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตาบล หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
5310604
86 นางสาว ทับทิม เกตุเพชร เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตาบล หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
5310604
87 นางสาว ทัศนีย์ สวยรูป
นักวิชาการศึกษา เทศบาลตาบล หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
5310604
88 นางสาว วิชชุดา รักษ์วิชา เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตาบล หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
5310604
89 นางสาว วิไลตา อารีย์
เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตาบล หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
5310604
90 นางสาว สุภัทร ค้าชู
เจ้าหน้าที่ธุรการ เทศบาลตาบล หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
5310604
91 นางสาว อุไรพร สุทธิโส
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน เทศบาลตาบล หนองแวง
ละหานทราย บุรีรัมย์
5310604
92 นาง กนกพร สุวรรณโข เจ้าหน้าที่ทะเบียน เทศบาลตาบล หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
5310604
93 นาย กรกฎ
บัวบาน สันทนาการ เทศบาลตาบล หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
5310604
94 นาย ชาญณรงค์ อินธิแสน เจ้าหน้าที่ธุรการ เทศบาลตาบล หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
5310604
95 นาย ฐานิศร์ สุขรัตน์ เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตาบล หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
5310604
96 นาย นรินทร์ โกเลือน ช่างโยธา
เทศบาลตาบล หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
5310604
97 นาย สุรเกียรติ ยุงประโคน ช่างโยธา
เทศบาลตาบล หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
5310604
98 นาย อาทิตย์ ตาลไธสง ช่างโยธา
เทศบาลตาบล หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์
5310604
99 นางสาว จันทร์จิรา สิทธิรส
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม
คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
100 นางสาว จันทร์แรม อินโต
นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
6130204
101 นางสาว จิตร์ลดา บุญตาระวะ เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
102 นางสาว จิราภรณ์ กลิ่นคุ้ม เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204

หลักสูตร การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 รหัสหลักสูตร 807005
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ลาดับ คานาหน้าชือ่
ชื่อ
นามสกุล ตาแหน่ง
อปท.
สังกัด
อาเภอ
จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ
103 นางสาว ชนิดา
ผิวเจริญ เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
104 นางสาว ทัศมาวดี ฉากภาพ นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
105 นางสาว ธิวารีย์ ภูแ่ ย้ม
เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี
6130113
106 นางสาว นงลักษณ์ หวานฉ่า เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
107 นางสาว เพชรา ฤทธิบัณฑิตย์ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
108 นางสาว รัชนี
แสงศรี
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล บางหลวง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 6130114
109 นางสาว สายไหม ขวัญสูนู เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
110 นางสาว สิทธ์ภชิ ัฌส์ศา มั่งมีสิน
เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
6130204
111 นางสาว สุปราณี เทพรอด เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
112 นางสาว อมรรัตน์ พงศ์โสภี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
113 นางสาว อรวรรณ วงษ์ปาน เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
114 นาง พจนี
อินละมุน เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
115 นาง รุ่งนภา เดชะดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
6130204
116 นาง ลัคณา อินทร์เลิศ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล เชียงรากใหญ่ สามโคก
ปทุมธานี 6130706
117 นาง สูภารมย์ มากรุ่น
นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี
6130204
118 นาย ฉัตรชัย ศรีโคตร นายช่างไฟฟ้า องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
119 นาย บัญชา สมประเสริฐ นิติกร
เทศบาลเมือง ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4130102
120 นาย ปกาศิต โพธิพฤกษ์ นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
121 นาย ปฐวี
กล้ากสิกิจ เจ้าพนักงานเทศกิจ เทศบาลเมือง ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4130102
122 นาย ประพันธ์ บุตรวงษ์ ช่างไฟฟ้า
องค์การบริหารส่วนตาบล บึงทองหลาง ลาลูกกา
ปทุมธานี 6130608
123 นาย ปรีชา
ศิลาเอี่ยม บุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม
คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
124 นาย ศักดิ์สิทธิ์ เปีย่ มเมธาธางค์ สัตวแพทย์ เทศบาลเมือง ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 4130102
125 นาย สืบศักืดิ จั่นช้าง
นายช่างโยธา องค์การบริหารส่วนตาบล คลองสาม คลองหลวง ปทุมธานี 6130204
126 นางสาว โรสมานี สะมะแอ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล สะดาวา
ยะรัง
ปัตตานี
6941012
127 นางสาว สิณัฎฐ์ดาภา เทพสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี
เมืองปัตตานี ปัตตานี
2940101
128 นางสาว สุปรานี ชูกลับ
เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล ปุโละปุโย
หนองจิก
ปัตตานี
6940313
129 นางสาว สุวิชา
สิงห์ครุฑ นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี
เมืองปัตตานี ปัตตานี
2940101
130 นาย อนันต์ โตงนุแย นิติกร
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี
เมืองปัตตานี ปัตตานี
2940101
131 นาย ฮานาฟี มาหะมุ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี
เมืองปัตตานี ปัตตานี
2940101
132
วิลาวัลย์ หนูอุไร
เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล สะดาวา
ยะรัง
ปัตตานี
6941012
133 นางสาว นริศรา ยะแสง
เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล เจดีย์คา
เชียงคา
พะเยา
6560304
134 นางสาว นฤดี
ต๊ะสา
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตาบล เจดีย์คา
เชียงคา
พะเยา
6560304
135 นางสาว นิภาพร มีบุญเอียด เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบล ป่าบอน
ป่าบอน
พัทลุง
5930801
136 นางสาว อัญชิสา ชูสอน
เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบล บางเเก้ว
บางแก้ว
พัทลุง
5930902

หลักสูตร การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 รหัสหลักสูตร 807005
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ลาดับ คานาหน้าชือ่
ชื่อ
นามสกุล ตาแหน่ง
อปท.
สังกัด
อาเภอ
จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ
137 นางสาว กมลภรณ์ ทิมทอง เจ้าพนักงานทะเบียน เทศบาลตาบล บึงระมาณ บางระกา
พิษณุโลก 5650404
138 นางสาว เกศกมล ตุ้ยกาศ
เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล นาบัว
นครไทย
พิษณุโลก 6650204
139 นางสาว ขวัญชีวา คุ้มญาติ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล วัดพริก
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650120
140 นางสาว เบญจมาศ ธูปทอง
เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล ท่างาม
วัดโบสถ์
พิษณุโลก 6650706
141 นางสาว ปนัดดา อินดี
เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบล วังทอง
วังทอง
พิษณุโลก 5650801
142 นางสาว พันทิพา สิงห์พรหม เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล นครป่าหมาก บางกระทุม่ พิษณุโลก 6650504
143 นางสาว มยุรา
แก้วศรีทอง เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 2650101
144 นางสาว ศุภรัตน์ ละออจิต เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล พรหมพิราม พรหมพิราม พิษณุโลก 6650603
145 นางสาว สุดารัตน์ อ่อนเพรช เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล วังโพรง
เนินมะปราง พิษณุโลก 6650907
146 นาง อานงค์นาฏ ชมภูพาน เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล บึงพระ
เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก 6650116
147 นาย ณรงค์ชัย วิศิษฎ์รงุ่ เรือง เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล นาบัว
นครไทย
พิษณุโลก 6650204
148 นาย ธรรมนูญ กรเพ็ชร นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบล ท้อแท้
วัดโบสถ์
พิษณุโลก 6650705
149 นาย วรากร ศิริขวัญ เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล ท่าตาล
บางกระทุม่ พิษณุโลก 6650503
150 นางสาว ชณคสรณ์ มากสอย เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล ธงชัย
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
6760106
151 นางสาว ชลัยรัตน์ โรจน์บวรวิทยา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน เทศบาลตาบล ท่าไม้รวก ท่ายาง
เพชรบุรี
5760504
152 นางสาว นันท์นภัส เลิศผสมสิทธิ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล ธงชัย
เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
6760106
153 นาย ทินกร
ทรงเจริญ เจ้าพนักงานการประปา เทศบาลตาบล บ้านลาด บ้านลาด
เพชรบุรี
5760601
154 นาย ธนวัฒน์ เกิดหนู
นิติกร
เทศบาลตาบล ท่าไม้รวก ท่ายาง
เพชรบุรี
5760504
155 นางสาว รุ้งลาวัลย์ มงคล
เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล แม่ยางตาล ร้องกวาง
แพร่
6540206
156 นางสาว ศิรินภา พรพนาสิทธิ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตาบล แม่ลาหลวง แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 6580506
157 นางสาว อาริณี เกริกไพรี เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล ขุนแม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 6580502
158 นางสาว ฟาตีฮัน รอเซะ
เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล บาเจาะ
บันนังสตา ยะลา
6950306
159 นางสาว แวรอฮีมะห์ กานา
เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล บาเจาะ
บันนังสตา ยะลา
6950306
160 นางสาว อายณิง สาเฮาะ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนตาบล กาตอง
ยะหา
ยะลา
6950504
161 นางสาว อารีรัตน์ หะยีอาซิ เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล บาเจาะ
บันนังสตา ยะลา
6950306
162 นาย พงศ์พัฒน์ เพชรรัตน์
เทศบาลนคร ยะลา
เมืองยะลา ยะลา
3950102
163 นางสาว เทวิกา เพชรแสน นิติกร
องค์การบริหารส่วนตาบล หนองขาม
อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
6451403
164 นางสาว อุมาภรณ์ ไชยเจริญ นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระนอง
เมืองระนอง ระนอง
2850101
165 นาง อัจฉรา ขาวคง
นักวิชาการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระนอง
เมืองระนอง ระนอง
2850101
166 นางสาว ทิพวิมล สาวสุดชาติ บุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านบึง
บ้านคา
ราชบุรี
6701002
167 นางสาว พิมพ์วิภา บารุงทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านบึง
บ้านคา
ราชบุรี
6701002
168 นางสาว ศศิธร
ชูสุวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล หนองพันจันทร์ บ้านคา
ราชบุรี
6701003
169 นางสาว จินดารักษ์ คิ้วดวงตา เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล สบป้าด
แม่เมาะ
ลาปาง
6520203
170 นาง ณัฐาศิริ ปิยปาณานนท์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านโป่ง
งาว
ลาปาง
6520503
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

หลักสูตร การพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 5 รหัสหลักสูตร 807005
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 3 เมษายน 2558 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตาบลคลองหนึ่ง อาเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ลาดับ คานาหน้าชือ่
ชื่อ
นามสกุล ตาแหน่ง
อปท.
สังกัด
อาเภอ
จังหวัด รหัส อปท. หมายเหตุ
171 นาย วีระพงษ์ วงศ์วัง
องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านโป่ง
งาว
ลาปาง
6520503
172 นางสาว พัชรีย์
ไชยวรรณ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยจันทร์ ขุนหาญ
ศรีสะเกษ 6330812
173 นาย รัชชวัฒน์ ปรือปรัง นิติกร
องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยจันทร์
ขุนหาญ
ศรีสะเกษ 6330812
174 นางสาว อัญชุลี มาสูงเนิน เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล เดื่อศรีคันไชย วานรนิวาส สกลนคร
6470806
175 นางสาว ชนิศา
อ่อนยัง
เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล ฉลุง
หาดใหญ่
สงขลา
6901112
176 นางสาว นภัสพร ืนทรสกุ
อิ
ล เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล ตะเครียะ ระโนด
สงขลา
6900708
177 นางสาว นิภาวรรณ ชุมประเสริฐ เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านใหม่ ระโนด
สงขลา
6900711
178 นางสาว แสงดี
ชูศรี
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนตาบล ห้วยลึก
ควนเนียง
สงขลา
6901305
179 นาย ทวีวัฒน์ อาจหาญ เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบล คูเต่า
หาดใหญ่
สงขลา
5901108
180 นางสาว กิตติ์ธัญญา ธนกิตติ์ธญั นพ เจ้าพนักงานพัสดุ เทศบาลตาบล เจ๊ะบิลัง
เมืองสตูล
สตูล
5910103
181 นางสาว พัชรินทร์ คาตา
องค์การบริหารส่วนตาบล ศีรษะจรเข้น้อย บางเสาธง
สมุทรปราการ 6110603
182 นาย ธิติ
ภูพ่ ลอย เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล บางแก้ว
บางพลี
สมุทรปราการ 6110302
183 นางสาว สุนิสา
ชุ่มชะอุ่ม เจ้าพนักงานธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล คลองมะเดื่อ กระทุม่ แบน สมุทรสาคร 6740205
184 นางสาว นุชนาฎ ชื่นชมชิด เจ้าพนักงานพัสดุ องค์การบริหารส่วนตาบล องครักษ์
บางปลาม้า สุพรรณบุรี 6720418
185 นางสาว เปมิกา สุขแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบล ช้างขวา
กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 5840205
186 นาง ขนิษฐา โม้ภักดี
เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบล ช้างขวา
กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 5840205
187 นางสาว ยุภาวดี โคตรรักษา บุคลากร
เทศบาลตาบล พระเหลา พนา
อานาจเจริญ 5370402
188 นางสาว ขวัญสุดา บุษดี
นิติกร
องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านดุง
บ้านดุง
อุดรธานี
6411113
189 นางสาว จิรัฐติกร ในอรชร นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านดุง
บ้านดุง
อุดรธานี
6411113
190 นางสาว มลฤดี
ภูอ่าว
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตาบล ข้าวสาร
บ้านผือ
อุดรธานี
6411708
191 นางสาว วรรณภา เกษทองมา นักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตาบล ข้าวสาร
บ้านผือ
อุดรธานี
6411708
192 นางสาว ศศิธร
คณานิตย์ เจ้าพนักงานธุรการ เทศบาลตาบล เชียงเพ็ง
กุดจับ
อุดรธานี
5410202
193 นาง ยุพาภรณ์ พันธ์พรหม เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล ข้าวสาร
บ้านผือ
อุดรธานี
6411708
194 นาง รัชนี
ศรีโฮง
นักวิชาการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านดุง
บ้านดุง
อุดรธานี
6411113
195 นาย ขัตติยะ คาบึงกลาง นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบล ข้าวสาร
บ้านผือ
อุดรธานี
6411708
196 นาย ธนเสฏฐ์ โซติสกลวัฒน์ นักวิชาการเกษตร องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านดุง
บ้านดุง
อุดรธานี
6411113
197 นาย บุญมี
ศรีบุญเรือง บุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านดุง
บ้านดุง
อุดรธานี
6411113
198 นาย ประชา มีสุวรรณ ช่างไฟฟ้า
องค์การบริหารส่วนตาบล ข้าวสาร
บ้านผือ
อุดรธานี
6411708
199 นาย ศิวดล
คาตา
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล องค์การบริหารส่วนตาบล ข้าวสาร
บ้านผือ
อุดรธานี
6411708
200 นาย สุเมธศักดิ์ ไพรีรณ
องค์การบริหารส่วนตาบล บ้านดุง
บ้านดุง
อุดรธานี
6411113
201 นาย อัฐพล อินทะสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ธุรการ องค์การบริหารส่วนตาบล ข้าวสาร
บ้านผือ
อุดรธานี
6411708
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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หลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
------------------------1. ปรัชญา พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2.หลักการและเหตุผล
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกาหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ อาศัยอานาจตามความในมาตรา 33 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นบุคลากรที่มี
ความรู้ ความสามารถ สมรรถนะ คุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมื อง
ที่ดี รวมทั้งเสริมสร้างให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานโดยเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ
และประโยชน์สุขของประชาชน
จากประกาศกาหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นแสดงให้เห็นว่า ผู้ได้รับการบรรจุเข้า
รับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีความสาคัญในการพัฒนาราชการส่วนท้องถิ่น ดังนั้น ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่นที่เพิ่งเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นครั้งแรก จึงต้องมีการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานราชการ
ท้องถิ่น ตลอดจนความรู้พื้นฐานทั่วไปของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เช่น กฎระเบียบต่าง ๆ ของราชการ ระบบงานสาร
บรรณ การปลูกฝังค่านิยมอันดีงามในองค์กรและค่านิยมคุณธรรมจริยธรรม เช่น การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ความซื่อสัตย์สุจริต ความรักองค์กร ความภาคภูมิใจในองค์กร และจิตสานึกในความเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี ค วามรู้ พื้ น ฐานในต าแหน่ ง หน้ า ที่ แ ละสามารถน าความรู้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
3.2 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์ ในการตัดสินใจ สามารถตอบสนองความต้องการ และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างถั่วถึง ทันการณ์ โปร่งใสและเป็นธรรม
3.3 เพื่อให้ มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า เพียง พอและมีเหตุผลตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.4 เพื่อให้สามารถนาประสบการณ์ในการอบรมไปวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อยของงานและองค์
เพื่อปรับเป็นกลยุทธ์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการทางาน
3.5 เพื่ อ ให้ ผู้ เ ข้ า รั บ การอบรมมี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรมในการปฏิ บั ติ ต น ปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและประชาชนเป็นหลัก
4. กลุ่มเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70 มีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน
5. กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1,2 และ 3

6. ระยะเวลาการอบรม ๕ วัน ประกอบด้วย ๓ ชุดกิจกรรม ได้แก่
ชุดกิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างสุขภาพ (ออกกาลังกายภาคเช้าและกิจกรรมสันทนาการภาคเย็น)
ชุดกิจกรรมที่ ๒ การอบรมด้านวิชาการ ประกอบด้วยสาระสาคัญ ๕ หมวดวิชาดังนี้
ที่
๑
๒

๓

๔

๕

ชื่อหมวดวิชา
การสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
บรรยายพิเศษและถ่ายทอดประสบการณ์จากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอาวุโส
การเรียนรู้เพื่อเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี
ชุดวิชาที่ ๒.๑ การเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี
๒.๑.๑ บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๒.๑.๒ วัฒนธรรม และค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน
ชุดวิชาที่ ๒.๒ ตามรอยพระยุคลบาท
๒.๒.๑ การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และการน้อมนาพระราชจริยวัตรและพระบรมราโชวาท
เป็นแนวปฏิบัติ
๒.๒.๒ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดาริ
ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
๓.๒ กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๓ กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๔ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
๓.๕ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
๓.๖ กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
๓.๗ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
๓.๘ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ความรู้พื้นฐานสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๔.๑ งานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ
๔.๒ วินัยและจรรยาบรรณข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๔.๓ สิทธิ สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
๔.๔ ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสาเร็จในการบริหารงาน
ศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study) หรือวิธีปฏิบตั ิที่เป็นเลิศ (Best Practice)

ชุดกิจกรรมที่ ๓ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการอบรมเชิงปฏิบัติการ (ภาคค่า)
หมายเหตุ ให้สามารถปรับปรุงรายละเอียดและเนื้อหาได้ตามความเหมาะสม

7. โครงสร้างหลักสูตร
7.1 หมวดวิชาการสร้างแรงบันดาลใจและการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในการเป็นข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น (จานวน 1 วิชา 3 ชั่วโมง)
- บรรยายพิเศษและถ่ายทอดประสบการณ์จากข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอาวุโส
7.2 หมวดวิชาการเรียนรู้เพื่อเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี (จานวน 2 วิชา 6 ชั่วโมง)
7.2.1.การเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดี
3 ชั่วโมง
- บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติตนของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
- วัฒนธรรม และค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน
7.2.2 ตามรอยพระยุคลบาท
3 ชัว่ โมง
- การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และการน้อมนาพระราชจริยวัตรและพระบรมราโชวาทเป็นแนวปฏิบัติ
- หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการพระราชดาริ
7.3 หมวดวิชาความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จานวน 8 วิชา 24 ชั่วโมง)
7.3.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
3 ชั่วโมง
7.3.2 กฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น3 ชั่วโมง
7.3.3 กฎหมายว่าด้วยการกาหนดแผนและขั้นตอนกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3 ชั่วโมง
7.3.4 กฎหมายว่าด้วยวิธปี ฏิบัติราชการทางปกครอง
3 ชั่วโมง
7.3.5 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
3 ชั่วโมง
7.3.6 กฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
3 ชั่วโมง
7.3.7 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
3 ชั่วโมง
7.3.8 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
3 ชั่วโมง
7.4 หมวดวิชาความรู้พื้นฐานสาหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (จานวน 4 วิชา 12 ชั่วโมง)
7.4.1 งานสารบรรณ และการเขียนหนังสือราชการ
3 ชั่วโมง
7.4.2 วินัยและจรรยาบรรณข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
3 ชั่วโมง
7.4.3 สิทธิ สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
3 ชั่วโมง
7.4.4 ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
3 ชั่วโมง
7.5 หมวดวิชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบความสาเร็จในการบริหารงาน (จานวน 1 วิชา 3 ชั่วโมง)
- ศึกษากรณีตัวอย่าง (Case Study) หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
7. วิธีการศึกษาอบรม
1. บรรยาย
2. การนาอภิปรายและอภิปรายเป็นคณะ
3. การสัมมนาท้ายบทเรียน
4. กรณีศึกษา
5. สาธิต/ฝึกปฏิบัติ
6. ซักถามปัญหา
8. การประเมินผลการอบรม
1. ประเมินผลรายวิชา/วิทยากร
2. ประเมินผลโครงการ

