
 
 
 
 
 

ค ำสั่งผู้อ ำนวยกำรโครงกำรศกึษำอบรมหลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 
ที่            /๒๕๖๑ 

เรื่อง กำรแบ่งกลุ่มปฏิบัติกำรประจ ำวัน (กป.) หลักสูตรกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี รุ่นที่ ๕๑ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

------------------------------- 
 ตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง การปฏิบัติ
เกี่ยวกับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันด ารงราชานุภาพ นั้น 

 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๓ แห่งประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยดังกล่าวข้างต้น จึงให้แบ่งกลุ่ม              
ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี รุ่นที่ ๕๑ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ออกเป็น
กลุ่มปฏิบัติการประจ าวัน หรือเรียกโดยย่อว่า กป. ดังต่อไปนี้ 

 ๑. กป.๑ สีประจ ำกลุ่ม ได้แก่ สีม่วง ประกอบด้วย 
1.1 นางสาวเสริมศิริ พุทธิมาปัญญรัตน์ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
1.2 นางสาวภาวิณี   นาคสมบูรณ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
1.3 นางสาวสิริพร โคตรพันธ์ วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  ยผ. 
1.4 นางสาวเบญจมาศ   ก้อนดี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถ. 
1.5 นายบดีศร นิจธรรมสกุล นิติกรปฏิบัติการ สป. 
1.6 นายธิษณะ เรืองศุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
1.7 นายวุฒิชัย   กังแฮ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
1.8 นายธนชัย   สมบูรณ์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
1.9 นายกีรติ   ผลสมบัติ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
1.10 นายประชา   สุธรรมปวง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถ. 

 ๒. กป.๒ สีประจ้ำกลุ่ม ได้แก่ สีน ้ำเงิน ประกอบด้วย 
2.1 นางสาวนาตยา หารทะเล นิติกรปฏิบัติการ สป. 
2.2 นางสาวขวัญชนก   ทองปาน นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
2.3 นางสาววรรณณิชา   สุขนิรันดร์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ยผ. 
2.4 นางสาวชลธิชา   มีพัฒน์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถ. 
2.5 นายพงศ์พล ภูพุฒ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
2.6 นายคุณากร ทรงเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
2.7 นายณัฐวัตร   มโหฬาร นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
2.8 นายณัฐชยา   มีสา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
2.9 นายอานนท์   เรืองน้อย นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
2.10 นายวุฒิไกร   โคตรพรม นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถ. 

 ๓. กป.๓ สีประจ้ำกลุ่ม ได้แก่ สีเหลือง ประกอบด้วย 
3.1 นางสาวเพ็ญพิศุทธิ์   แก้วถม เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
3.2 นางสาวนภาคณา   พลรักษ์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
3.3 นางสาวทิพย์วรรณ   อรรคนิตย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ยผ. 
3.4 นางสาวจิระภา   วงษ์สวัสดิ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถ. 
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3.5 นายจตุพล บุญเสนา นิติกรปฏิบัติการ สป. 
3.6 นายสุรวัฒน์ สอนดา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
3.7 นายอภิวัฒน์   พิมพ์อุบล นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
3.8 นายถิรพัฒน์   เมฆเขียว นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
3.9 นายณัฐวัฒน์   จงจิตสถิตม่ัน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
3.10 นายจักรายุทธ   คงดี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถ. 

 ๔. กป.๔ สีประจ้ำกลุ่ม ได้แก่ สีส้ม ประกอบด้วย 
4.1 นางสาวศุภักษร   ประกอบย่อง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
4.2 นางสาววิภา   อ่ิมประพันธ์ตรี นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
4.3 นางสาวฐาดา   บุญส่ง นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ  ยผ. 
4.4 นางสาวโชติรส  ชูจันทร์ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ วท. 
4.5 นายธนพัฒน์ มั่นศิลป์ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
4.6 นายณัฎฐกฤช รัตนบุรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
4.7 นายนพพนธ์   ศรีเนตร นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
4.8 นายวรากร   สิงหกุล นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
4.9 นายชัชจ   ชัชวาลานนท ์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
4.10 นายธีระวัฒน์   สีมาฤทธิ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถ. 

 ๕. กป.๕ สีประจ้ำกลุ่ม ได้แก่ สีแดง ประกอบด้วย 
5.1 นางสาวชัชญาภัค  เป็งดอย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
5.2 นางสาวจตุพร   ใส่ใจดี นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
5.3 นางสาววนิดา   ลอยใหม่ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ยผ. 
5.4 นางสาวธนัชพร  นาคปทุมสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วท. 
5.5 นายศฤงคาร เสน่หา นิติกรปฏิบัติการ สป. 
5.6 นายวุตม์   ยังถาวร นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
5.7 นายนพรุจ   มีสุข นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
5.8 นายพงศ์พิชัย   ชุมสุวรรณ์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
5.9 นายสุกิตติ์   บุญมา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
5.10 นายปิติพงศ์   ทิพยเกษร นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถ. 

 ๖. กป.๖ สีประจ้ำกลุ่ม ได้แก่ สีเขียวเข้ม ประกอบด้วย  
6.1 นางณิศาชล   ล าแก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ปค. 
6.2 นางสาวณัฐรุจา   ชนะเดช นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
6.3 นางสาวติชิลา   แข็งแรง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
6.4 นางสาวพิมพ์พนิต  วันเพ็ญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ วท. 
6.5 นายศุภวิชญ์ วงษ์อุรา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
6.6 นายอธิวัฒน์   วัฒนวิถี นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
6.7 นายจาตุรนต์   วันเพ็ญ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
6.8 นายธรรมนันท์   บ่อเกิด นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
6.9 นายณัฐวุฒิ ถนอมนิ่ม วิศวกรโยธาปฏิบัติการ  ยผ. 
6.10 นายประจวบ   พิกุลทอง นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถ. 

 ๗. กป.๗ สีประจ้ำกลุ่ม ได้แก่ สีฟ้ำ ประกอบด้วย 

7.1 นางสาวปวีณ   ฉายจิต นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
7.2 นางสาวศิริวรรณ ชมเชยโฉม นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
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7.3 นางสาวจิราวรรณ   สิงห์ดารา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
7.4 นายชีวภัทร์ สวิงสุวรรณ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
7.5 นายปฏิเวธ เกตุพงษ์พันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
7.6 นายทวีรักษ์   พันธุรัตน์ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
7.7 นายไพบูลย์   สุวรรณรัตน์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
7.8 นายสุทธิพงษ์   มุลม่อม นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
7.9 นายพีระศักดิ์   มั่นคง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ ยผ. 
7.10 นายไพโรจน์   บริพันธ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถ. 

 ๘. กป.๘ สีประจ้ำกลุ่ม ได้แก่ สีชมพู ประกอบด้วย 

8.1 นางสาวนริศวรรณ   สุจันดา นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ปค. 
8.2 นางสาวนาถติกาญจน์   บุญยอด นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
8.3 นางสาวนุจรินทร์   พิมพ์จันทร์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถ. 
8.4 นายจิรวัฒน์ สรรเพชร นิติกรปฏิบัติการ สป. 
8.5 นายวิชญ์พล พีระพันธุ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
8.6 นายเพิ่มศักดิ์   หวานเย็น นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
8.7 นายเดชา   พัดกระจ่าง นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
8.8 นายนิกร   สมหารวงศ์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
8.9 นายบัญชา   อภิวงค์ นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยผ. 
8.10 นายบวรลักษณ์   ดุสอน นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถ. 

 ๙. กป.๙ สีประจ้ำกลุ่ม ได้แก่ สีน ้ำตำล ประกอบด้วย 

9.1 นางดวงดาว   ศรีบุญเรือง นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
9.2 นางสาวปิยดา   กสิพันธ์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
9.3 นางสาวปาณิสรา   นิมมา นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถ. 
9.4 นายวีรวุฒ ิ ศรีชาย นิติกรปฏิบัติการ สป. 
9.5 นายปิยะณัฐ น้อยศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
9.6 นายวุฒิชัย   กังแฮ นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
9.7 นายเชษฐา   อาษาราช นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
9.8 นายอดิศักดิ์   พิมพิลา นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
9.9 ว่าที่ ร.ต. สายันต์   ยิ้มขลิบ นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน ยผ. 
9.10 นายณัฐวุฒิ   กิจโสภ ี นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถ. 

 ๑๐. กป.๑๐ สีประจ้ำกลุ่ม ได้แก่ สีเขียวอ่อน ประกอบด้วย 

10.1 นางสาวเกื้อกูล   มันสลาย นักวิชาการท่ีดินปฏิบัติการ ทด. 
10.2 นางสาวขวัญฤทัย   ศิลารักษ์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
10.3 นางสาวศิริลักษณ์   คันธะวงค์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ สถ. 
10.4 นายอัมเรศน์ สิงห์ทวีศักดิ์ นิติกรปฏิบัติการ สป. 
10.5 นายพันธุ์ธิช สีเทา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สป. 
10.6 นายณัฐวัตร   มโหฬาร นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
10.7 นายพริษฐ์   องอาจ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
10.8 นายวีรพัฒน์   เวียงจันทร์ นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ทด. 
10.9 นายอธิป   ยอดนิล นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ยผ. 
10.10 นายธนากร  ปัญญาฤดีพร นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ วท. 
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โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในประกาศส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 
เรื่อง การปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษาอบรมหลักสูตรของสถาบันด ารงราชานุภาพ ข้อ ๔ กลุ่มปฏิบัติการประจ าวัน (กป.) 
ปฏิบัติหน้าที่ตาม (๑) - (๕) ให้ กป. ผลัดเปลี่ยนหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวัน ดังนี้ 
  ๑) ประสานงานในเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาอบรมกับเจ้าหน้าที่โครงการ 
  ๒) ก ากับดูแลให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมปฏิบัติตามตารางฝึกอบรม ระเบียบ และกฎเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ รวมทั้งตามค าแนะน าของวิทยาลัยมหาดไทยและเจ้าหน้าที่โครงการ 

๓) ต้อนรับและอ านวยความสะดวกวิทยากร 
  ๔) มอบหมายผู้รับผิดชอบรวบรวมบัญชีลงเวลาในการเข้าอบรมประจ าวัน 
  ๕) ด าเนินการอ่ืนใดตามท่ีผู้อ านวยการมอบหมาย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่         มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป 

                          สั่ง ณ วนัที่          มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑       
 
 
 
 

(นายบัญชา  เชาวรินทร์) 
ผู้อ านวยการสถาบันด ารงราชานุภาพ 

ผู้อ านวยการโครงการศึกษาอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี 
 

ผอ.วมท................................................./................/............... 
จนท...................................................../................/................ 


