แนวทางป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ ๗๘
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
----------------------------------ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม (ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)
๑. โหลดแอปพลิเคชันที่ทางราชการกาหนด “หมอชนะ”
๒. กรอกแบบสารวจคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
๓. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาในการศึกษาอบรม
๔. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ณ จุดบริการ
๕. ล้างมือเป็นประจาและใช้แอลกอฮอล์เจล / น้ายา่าาเชื้อ
๖. สวมถุงมือและรับประทานอาหารตามโต๊ะที่จัดไว้ให้
มาตรการด้านสถานที่ (อาคารสัมมนา อาคารที่พัก ห้องรับประทานอาหาร)
๑. ฉีดพานน้ายา่าาเชื้อภายในวิทยาลัยมหาดไทยกาอนเปิดการศึกษาอบรม และระหวาางการศึกษาอบรม
๒. ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสด้วยน้ายา่าาเชื้อทุกวัน เชาน พื้นผิวทางเดิน อุปกรณ์ตาาง ๆ
ภายในห้องน้า ห้องพัก ห้องเรียน ห้องรับประทานอาหาร
๓. จัดจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล / น้ายา่าาเชื้อ บริเวณทางเข้า – ออก วิทยาลัยมหาดไทย
๔. จัดจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล / น้ายา่าาเชื้อ ภายในอาคารสัมมนา อาคารที่พัก
และห้องรับประทานอาหาร
มาตรการห้องรับประทานอาหาร การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑. เว้นระยะที่นั่ง เว้นระยะโต๊ะอาหาร เว้นระยะจุดยืน ตามมาตรการที่ ศบค. กาหนด
๒. จัดอาหารปรุงสุกใหมา
๓. พนักงานประจาจุดบริการอาหาร แตางกายสุภาพ รักษาความสะอาดราางกาย ตรวจคัดกรองอุณหภูมิและ
ใช้แอลกอฮอล์ เจล / น้ายา่าาเชื้อ งดพูดคุยระหวาางให้บริการ สวมหมวกคลุมผม สวมถุงมือ หน้ากาก
อนามัย หรือ Face Shield เพื่อให้บริการตลอดเวลาจนกวาาสถานการณ์จะคลี่คลาย
๔. ทาความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์งานครัวตาาง ๆ ประจาจุดบริการและสถานที่จัดเตรียม
อยาางเครางครัด
เจ้าหน้าที่บริหารการฝึกอบรม
ดาเนินการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานและปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดเชานเดียวกับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
หมายเหตุ โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการทีดี” รุานที่ ๗๘ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาเนินการ
จัดการศึกษาอบรมตามแนวทางของศูนย์ บริหารสถานการณ์การแพราระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙
(COVID – 19) กาหนด
----------------------------------

ข้อแนะนาและข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
โครงการศึกษาอบรมหลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดี” รุ่นที่ 7๘
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ระหว่างวันที่ 1๙ – 28 เมษายน พ.ศ. 2564
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
-------------------------------------๑. สถานทีต่ ั้งสาหรับศึกษาอบรม
วิทยาลัยมหาดไทย เลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๓ ซอยบางละมุง ๒ ตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
2. การชาระค่าลงทะเบียน
ชาระเป็นเช็คหรือตั๋วแลกเงินธนาคารกรุงไทย (ไม่รับเช็คส่วนตัว)
สั่งจ่าย “ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย”
จานวน 12,500 บาท (หนึ่งหมืน่ สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) โดยให้ชาระเงินค่าลงทะเบียนก่อนเปิดการศึกษาอบรม
ณ กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
กรณีมีข้อสงสัยการชาระค่าลงทะเบียน
ติดต่อโดยตรง นางสาวกมลชนก หงอสกุล / นางสาวสิริจันทน์ ศิวาชัย / นางสาวฐิตาภัทร์ เทียนวิจิตรฉาย
กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. ๐ ๒๒๒5 4838 มท. 50351 / 50350
3. การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม
3.๑ เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันเปิดการศึกษาอบรม
* หนังสือส่งตัวเข้ารับการศึกษาอบรม
3.๒ เครื่องใช้ส่วนตัว
* หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
* ของใช้ส่วนตัวที่จาเป็น
* ยารักษาโรคประจาตัว
4. การแต่งกายระหว่างศึกษาอบรม
4.๑ พิธีเปิดการศึกษาอบรม
* รายงานตัววันที่ 1๙ เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น.
ณ ห้องชลบุรี ชั้น 2 อาคารสัมมนา วิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
* ชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
4.2 การแต่งกายระหว่างศึกษาอบรม
* วันจันทร์ ชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
* วันที่มีการฝึกอบรมภายในวิทยาลัยมหาดไทย
หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กระโปรงสีดาความยาวคลุมเข่า เสื้อสูทสีดา
ผูกเนกไทสีดาหรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีดา
ชาย : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสแล็คสีดา เสื้อสูทสีดา
ผูกเนกไทสีดาหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา
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* วันที่มีการแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติ/แบ่งกลุ่มทากิจกรรมนอกอาคาร
หญิงและชาย : เสื้อโปโลสีเข้ม กางเกงวอร์มขายาวสีดาหรือสีเข้ม (ห้ามใส่กางเกงยีนส์)
รองเท้าผ้าใบสีสุภาพ หมวก
* วันที่มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่
หญิง : เสื้อโปโลสีเหลือง กางเกงสแล็คสีดา รองเท้าคัทชูสีดา เสื้อสูทสีดา
ชาย : เสื้อโปโลสีเหลือง กางเกงสแล็คสีดา รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา เสื้อสูทสีดา
* ออกกาลังกายตอนเช้า
หญิงและชาย : เสื้อโปโลสีขาว กางเกงวอร์มขายาวสีดาหรือสีเข้ม รองเท้าผ้าใบและถุงเท้า สีสุภาพ
4.3 กิจวัตรประจาวันที่ต้องปฏิบัติในวันที่มีการศึกษาอบรมภายในวิทยาลัยมหาดไทย
05.30 น.
ปลุกเสียงตามสาย
06.00 น.
กิจกรรมออกกาลังกาย
07.00 น.
รับประทานอาหารเช้า
08.25 น.
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์หน้าเสาธง
08.40 น.
เข้าห้องเรียน แนะนาตัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบข้อมูลข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
12.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.
เข้าห้องเรียน
18.00 น.
รับประทานอาหารเย็น
5. การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการประจาวัน (กป.)
แบ่งกลุ่มผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมออกเป็นกลุ่มปฏิบัติการประจาวัน หรือเรียกโดยย่อว่า กลุ่ม กป. โดยผู้อานวยการ
สถาบันดารงราชานุภาพออกคาสั่งเพื่อแบ่งกลุ่มรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้มีการปรึกษาหารือและแบ่งหน้าที่
ความรับผิดชอบกันเองในแต่ละกลุ่ม กป. ดังนี้
5.1 ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอบรมกับผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพ ผู้อานวยการ
วิทยาลัยมหาดไทย และเจ้าหน้าที่โครงการ
5.2 ปฏิบัติตามคาแนะนาของผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพ ผู้อานวยการวิทยาลัยมหาดไทย เจ้าหน้าที่
โครงการและวิทยากรโดยเคร่งครัด
5.3 ปฏิบัติตามตารางการฝึกอบรม ข้อแนะนาและข้อพึงปฏิบัติที่กาหนดไว้
5.4 ในแต่ละวันที่มีการศึกษาอบรมให้แต่ละกลุ่ม กป. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบเป็นผู้นาออกกาลังกาย / ชักธงชาติ /
นาสวดมนต์หน้าเสาธง / ลงทะเบียน / ต้อนรับ อานวยความสะดวก กล่าวประวัติและกล่าวขอบคุณวิทยากร
5.5 ปฏิบัติหน้าที่ตามข้อ 5.1 - 5.4 โดยให้แต่ละกลุ่ม กป. ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวัน
5.6 ดาเนินการอื่นใดตามที่ผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพพิจารณาอนุญาต / เห็นชอบ
6. ข้อพึงปฏิบัติ
6.1 ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการศึกษาอบรม
6.2 ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ล้างมือเป็นประจา ใช้แอลกอฮอล์เจล / น้ายาฆ่าเชื้อ บริเวณทางเข้า – ออก
ของวิทยาลัยมหาดไทยและจุดบริการต่าง ๆ ภายในอาคารสัมมนา อาคารที่พัก ห้องรับประทานอาหาร
6.3 สวมถุงมือและนั่งรับประทานอาหารตามโต๊ะที่จัดไว้ให้
6.4 ในระหว่างที่มีการศึกษาอบรมภายในวิทยาลัยมหาดไทย ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องพักในห้องพักที่จัด
ไว้ใ ห้ เท่ านั้ น หากผู้ เ ข้ารั บ การศึก ษาอบรมมีความจ าเป็ นต้อ งออกไปพักค้ างคื นนอกสถานที่ ให้ ยื่ นคาขออนุญาต
ต่อผู้อานวยการสถาบันดารงราชานุภาพผ่านผู้อานวยการวิทยาลัยมหาดไทยก่อน

๓
6.5 ในกรณีมีความจาเป็นทีผ่ ู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะออกไปประกอบธุระส่วนตัวนอกบริเวณวิทยาลัยมหาดไทย
หลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาอบรมในวันหนึ่ง ๆ ให้แจ้งผู้อานวยการวิทยาลัยมหาดไทยทราบ และให้กลับถึงที่พักอย่างช้าไม่เกิน
เวลา 23.00 น. ของวันเดียวกัน
6.6 ผู้ เ ข้า รั บ การศึกษาอบรมจะต้องดูแ ลรัก ษาห้ องพัก รวมทั้ งอุป กรณ์ประจ าห้ อ งพั กด้ว ยความระมัดระวั ง
หากปรากฏมีความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการอันมีเหตุเกิดจากผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จะต้องรับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
6.7 ข้อพึงปฏิบัติอื่นๆ ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
1) งดเว้น เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และเล่นการพนันโดยเด็ดขาด
2) ไม่อนุญาตให้นาบุคคลภายนอกเข้ามาในวิทยาลัยมหาดไทย กรณีมีเหตุจาเป็นให้แจ้งรายละเอียด
ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า - ออก ของวิทยาลัยมหาดไทย
3) ไม่กระทาการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
4) แต่งกายสุภาพนอกเวลาการศึกษาอบรม
5) ขอให้ตระหนักในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ปฏิบัติตามข้อแนะนาและข้อพึงปฏิบัติโดยเคร่งครัด
หากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยมหาดไทยจะแจ้งให้ทราบ
8. การเดินทางไปวิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บนเส้น ทางถนนสุขุมวิท ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๒ - ๑๓๓ ก่อนถึงเมืองพัทยา โดยแยกจากถนนสุขุมวิท
ฝั่งตะวันตก (ฝั่งชายทะเล) เข้าไปประมาณ ๑ ก.ม. ตั้งอยู่ใกล้กับวิท ยาลัยการพัฒนาชุมชน และสถานสงเคราะห์
คนชรา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ใกล้ปากทางเข้าวิทยาลัยมหาดไทยมีปั๊มน้ามัน ปตท. เป็นจุดสังเกต)
กรณีเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ ๒ เส้นทาง
เส้นทางแรก เริ่มต้นที่สี่แยกถนนบางนา - ตราด ใช้ทางด่วนบูรพาวิถีลงที่ชลบุรี ลงเส้นทางพื้นราบ แล้วออกถนน
เลี่ยงเมืองชลบุรี
เส้นทางที่สอง เริ่มต้นที่สี่แยกถนนพระรามเก้า (ศรีนครินทร์) ไปตามทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ มอเตอร์เวย์
กรุงเทพ - ชลบุรี
กรณีเดินทางโดยรถสาธารณะจากกรุงเทพมหานคร
สถานีขนส่งเอกมัย (ถนนสุขุมวิท) สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ (ถนนกาแพงเพชร) สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)
โดยลงสะพานลอยตรงข้ามวัดบางละมุง และข้ามสะพานลอยไปขึ้นมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้าวิทยาลัยมหาดไทย
9. สถานทีศ่ ึกษาอบรม
อาคารที่พัก มีลิฟต์ขึ้น - ลง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทาน้าอุ่น ห้องน้าภายใน โทรทัศน์ โต๊ะเขียนหนั งสือ
ตู้ใส่เสื้อผ้า น้าดืม่ ผ้าเช็ดตัว กระดาษทิชชู
ชั้น 1
เคาน์เตอร์ รปภ. ห้องพัก ห้องรับรองผู้มาติดต่อราชการ ห้องรีดผ้า เครื่องซักผ้า
ชั้น 2 - 5
ห้องพัก
อาคารสัมมนา
ชั้น ๑
ห้องอาหาร ห้องกิจกรรม ห้องออกกาลังกาย ห้องควบคุมเสียงตามสาย
ชั้น ๒
ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องรับรองวิทยากร ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่
ชั้น ๓
ห้องสมุด
10. สิ่งอานวยความสะดวกด้านวิชาการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
11. สิ่งอานวยความสะดวกด้านนันทนาการ เช่น สนามฟุตบอล สนามเปตอง โต๊ะปิงปอง และจักรยาน
12. สิ่งอานวยความสะดวกทั่วไป เช่น เครื่องซักผ้า (ฟรี ) 4 เครื่อง และบริการซักรีดเสื้อผ้าโดยเอกชนจากภายนอก
--------------------------------------

