
 
 

 
 
 
 
 

แนวทางป้องกนัโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
โครงการศกึษาอบรมหลกัสตูรนกัปกครองระดับสงู (นปส.) รุน่ที ่๗๖ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
----------------------------------- 

 

ข้อปฏบิัติสำหรับผูเ้ขา้รับการศึกษาอบรม 
๑. โหลดแอปพลิเคชันที่ทางราชการกำหนด “หมอชนะ” 
๒. กรอกแบบสำรวจคัดกรองตนเองเพ่ือประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) 
๓. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาในการศึกษาอบรม 
๔. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ณ จดุบริการ 
๕. ล้างมือเป็นประจำ ใช้แอลกอฮอล์เจล / น้ำยาฆ่าเชื้อ 
๖. รับประทานอาหารตามโต๊ะที่จัดไว้ให้  

 
 

มาตรการด้านสถานที่ (อาคารเรยีน อาคารทีพ่ัก หอ้งรบัประทานอาหาร) 
๑. ฉดีพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในวิทยาลัยมหาดไทยก่อนเปิดการศึกษาอบรม และระหว่างการศึกษาอบรม 
๒. ทำความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผสัด้วยน้ำยาฆ่าเช้ือทุกวัน เช่น พื้นผิวทางเดิน อุปกรณ์ต่าง ๆ  

ภายในห้องน้ำ ห้องพัก ห้องเรียน ห้องรับประทานอาหาร  
๓. จัดจุดตรวจคัดกรองอุณหภูม ิแอลกอฮอลเ์จล / น้ำยาฆ่าเช้ือ บริเวณทางเข้า – ออก วิทยาลัยมหาดไทย  
๔. จัดจุดตรวจคัดกรองอุณหภูม ิแอลกอฮอลเ์จล / น้ำยาฆ่าเช้ือ  ภายในอาคารเรียน อาคารที่พัก  

และห้องรับประทานอาหาร  
 
 

มาตรการห้องรับประทานอาหาร การจดัอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม 
๑. เว้นระยะที่นั่ง เว้นระยะโต๊ะอาหาร เว้นระยะจุดยืน ตามมาตรการที่ ศบค. กำหนด 
๒. จัดอาหารปรุงสุกใหม่  
๓. พนักงานประจำจุดบริการอาหาร แต่งกายสุภาพ รักษาความสะอาดร่างกาย ตรวจคัดกรองอุณหภูมิและ     

ใช้แอลกอฮอล์เจล / น้ำยาฆ่าเชื้อ งดพูดคุยระหว่างให้บริการ สวมหมวกคลุมผม สวมถุงมือ หน้ากากอนามัย 
หรือ Face Shield เพื่อให้บริการตลอดเวลาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย  

๔. ทำความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์งานครัวต่าง ๆ ประจำจุดบริการและสถานที่จัดเตรียม      
อย่างเคร่งครัด  
 
 

เจ้าหน้าที่บริหารการฝึกอบรม  
  ดำเนินการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดเช่นเดียวกับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 
 

หมายเหตุ  โครงการศึ กษ าอบรมหลั กสู ตรนั กปกครองระดั บสู ง (นปส.) รุ่ นที่  ๗ ๖  ประจำปี งบประมาณ    
                    พ.ศ. ๒๕๖๔ จะดำเนินการจัดการศึกษาอบรมตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด       
               ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) กำหนด 

----------------------------------- 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

ข้อแนะนำและข้อพึงปฏบิัต ิ
สำหรบัผูเ้ข้ารับการศกึษาอบรมหลกัสูตรนักปกครองระดบัสงู (นปส.) รุน่ที ่76 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วิทยาลยัมหาดไทย สถาบนัดำรงราชานภุาพ สำนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย 

----------------------------------- 
1. สถานที่ตั้งสำหรบัศกึษาอบรม  
    วิทยาลัยมหาดไทย  เลขที ่135  หมู่ที ่3  ซอยบางละมุง 2  ตำบลบางละมุง  อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  20150 
 

๒. การชำระค่าลงทะเบียน  
    กรุณาติดต่อโดยตรง  นางสาวกมลชนก  หงอสกุล / นางสาวสิริจันทน์  ศิวาชัย / นางสาวฐิตาภัทร์  เทียนวิจิตรฉาย 
    กลุ่มงานการเงิน กองคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   
    โทรศัพท ์ ๐ ๒๒๒5 4838  ต่อ  50351  หรือ  50350 
      

๓. การเตรยีมตัวเขา้รับการศกึษาอบรม 
    ๓.๑ เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันเปิดการศึกษาอบรม  (22 มีนาคม พ.ศ. 2564) 
     - หนังสือส่งตัวเข้ารับการศึกษาอบรม 
 - โครงร่างการศึกษาส่วนบุคคล (Individual Study) จำนวน 1 ชุด 
 - คำรับรองของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม  จำนวน 1 ชุด 
     - สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ    จำนวน 1 ชุด   พร้อมรับรองสำเนา 
     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    จำนวน 1 ชุด  พร้อมรับรองสำเนา 
     - สำเนาทะเบียนบ้าน     จำนวน 1 ชุด  พร้อมรับรองสำเนา 
     - รูปถ่ายส ีขนาด ๒ นิ้ว     จำนวน 1 รูป     
            (ชุดเครื่องแบบปกติขาว หรือชุดประจำหน่วยงาน ไม่เกิน ๖ เดือน) 
    ๓.๒ เครื่องใช้ส่วนตัว 
 - หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า 
     - อุปกรณ์เครื่องเล่นกีฬาตามถนัด 
     - ยารักษาโรคประจำตัว 
     - ของใช้ส่วนตัวที่จำเป็น  

 

4. การแต่งกายระหว่างศกึษาอบรม 
    4.1 พิธีเปดิการศึกษาอบรม    

รายงานตัวในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 07.00 น.  
ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น 5 อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย 
ชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาวหรือชุดประจำหน่วยงาน 

    4.2 ค่ายลกูเสือวชิราวุธ    
รายงานตัวและฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 24 – 28 มีนาคม พ.ศ. 2564 
ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  
ชุดเครื่องแบบลูกเสือและชุดลำลองที่เหมาะสมกับการทำกิจกรรมภายในอาคารและภายนอกอาคาร  
เช่น เสื้อสีเข้ม กางเกงวอร์มสีเข้ม กางเกงยีนส์ หมวก รองเท้าผ้าใบ ฯลฯ 
 
 
 



2 
 

    4.3 วันทีม่กีารศึกษาอบรมภายในวิทยาลัยมหาดไทย 
       วันจันทร ์ชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาวพร้อมหมวกหม้อตาลสีกาก ีหรือชุดประจำหน่วยงาน 

วันอังคาร ถึง วันพฤหัสบด ี          
   หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กระโปรงสีดำ รองเท้าคัทชูสีดำ และเสื้อสูทสีดำ 
   ชาย  : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเหลือง กางเกงสแล็คสีดำ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ และเสื้อสูทสีดำ 
วันศุกร์  ถึง วนัเสาร ์

         หญิง : เสื้อโปโลสีเหลือง กระโปรงสีดำ รองเท้าคัทชูสีดำ และเสื้อสูทสีดำ 
   ชาย  : เสื้อโปโลสีเหลือง กางเกงสแล็คสีดำ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ และเสื้อสูทสีดำ 

   4.4 วันที่มกีารศึกษาดูงานภายในประเทศ/กิจกรรมการเรียนรู/้กิจกรรมทดแทน 
        หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว / เสื้อโปโลสีเหลือง / เสื้อโปโลรุ่น 

 กางเกงสแล็คสีดำ รองเท้าคัทชูสีดำ และเสื้อสูทสีดำ 
   ชาย : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว ผูกเนคไทสีเหลือง / เสื้อโปโลสีเหลือง / เสื้อโปโลรุ่น 

 กางเกงสแลค็สีดำ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดำ และเสื้อสูทสีดำ 
   4.5 ออกกำลังกายตอนเช้า 
        หญิง : เสื้อโปโลสีขาว กางเกงวอร์มขายาวสีดำหรือสีเข้ม รองเท้าผ้าใบสีขาวและถุงเท้ากีฬาสีขาว 

   ชาย  : เสื้อโปโลสีขาว กางเกงขาสั้นคลุมเข่าสีขาว/สีดำ รองเท้าผ้าใบสีขาวและถุงเท้ากีฬาสีขาว 
 

5. กจิวัตรประจำวันทีต่้องปฏบิัตใินวันที่มกีารศึกษาอบรมภายในวทิยาลัยมหาดไทย 
    05.30 น. ปลุกเสียงตามสาย  
    ๐๖.0๐ น. กิจกรรมออกกำลังกาย 
 07.00 น. รับประทานอาหารเช้า  
    ๐๘.25 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์หน้าเสาธง  
    ๐๘.40 น. เข้าห้องเรียน แนะนำตัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์  

รับทราบข้อมูลข่าวสาร และการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น. เข้าห้องเรียน  
 18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 
 

6. การแบ่งกลุ่มปฏิบัติการประจำวัน (กลุ่ม กป.) 
    แบ่งกลุ่มผู้เข้ารับการศึกษาอบรมออกเป็นกลุ่มปฏิบัติการประจำวัน หรือเรียกโดยย่อว่า กลุ่ม กป. โดยผู้อำนวยการ
สถาบันดำรงราชานุภาพออกคำสั่งเพื่อแบ่งกลุ่มรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ โดยให้มีการปรึกษาหารือและแบ่งหน้าที่        
ความรับผิดชอบกันเองในแต่ละกลุ่ม กป. ดังนี้ 
    6.1 ประสานงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาอบรมกับผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ ผู้อำนวยการวิทยาลัย 
          มหาดไทย และเจ้าหน้าที่โครงการ 
    6.2 กำกับให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมปฏิบัติตามตารางฝึกอบรม ลงลายมือชื่อประจำวัน ข้อแนะนำและข้อพึงปฏิบัติ   
          ที่กำหนดไว ้ตลอดจนคำแนะนำของวิทยากรและเจ้าหน้าที่โครงการ 
    6.3 ผู้แทนแต่ละกลุ่ม กป. ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำออกกำลังกาย / ชักธงชาติ / นำสวดมนต์หน้าเสาธง / ต้อนรับ 
          และส่งวิทยากร / กล่าวประวัติและกล่าวขอบคุณวิทยากร 
    6.4 การปฏิบัติหน้าที่ตาม 6.1 - 6.3 ให้กลุ่ม กป. ผลัดเปลี่ยนกันปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละวัน 
    6.5 ดำเนินการอ่ืนใดตามที่ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพพิจารณาอนุญาต / เห็นชอบ 
 

7. ข้อพึงปฏบิัติ 
    7.1 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาในการศึกษาอบรม  
    7.2 ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ล้างมือเป็นประจำ ใช้แอลกอฮอลเ์จล / น้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณทางเข้า – ออก  
          ของวิทยาลัยมหาดไทย และจุดบริการต่าง ๆ ภายในอาคารเรียน อาคารที่พัก ห้องรับประทานอาหาร  
    7.3 สวมถงุมือและน่ังรับประทานอาหารตามโต๊ะที่จัดไว้ให้  
 



๓ 
 

    7.4 ในระหว่างที่มีการศึกษาอบรมภายในวิทยาลัยมหาดไทย ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องพักในห้องพักที่จัดไว้ให้
เท่านั้น หากผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความจำเป็นต้องออกไปพักค้างคืนนอกสถานที่ให้ยื่นคำขออนุญาตต่อผู้อำนวยการ
สถาบันดำรงราชานุภาพผ่านผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทยก่อน  
    7.5 ในกรณีผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะออกไปประกอบธุระส่วนตัวนอกบริเวณวิทยาลัยมหาดไทยหลังจากเสร็จสิ้น
การศึกษาอบรมในวันหนึ่ง ๆ ให้แจ้งผู้อำนวยการวิทยาลัยมหาดไทยทราบ และให้กลับถึงที่พักอย่างช้าไม่เกินเวลา 2๓.00 น.     
ของวันเดียวกัน  
    7.๖ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องดูแลรักษาห้องพัก รวมทั้งอุปกรณ์ประจำห้องพักด้วยความระมัดระวัง หากปรากฏ
มีความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการอันมีเหตุเกิดจากผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้อง
รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น 
    7.๗ ข้อพึงปฏิบัตอิื่นๆ ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 1) งดเว้น เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และเล่นการพนันโดยเด็ดขาด 
 2) ไม่นำบุคคลภายนอกเข้าไปในห้องพัก 
 3) ไม่กระทำการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเดือดร้อน รำคาญ 
 4) แต่งกายสุภาพนอกเวลาการศึกษาอบรม 
 5) ขอให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำและข้อพึงปฏิบัติโดยเคร่งครัดและตระหนักในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

    หากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยมหาดไทยจะแจ้งให้ทราบ 
 

8. การเดนิทางไปวทิยาลยัมหาดไทย อำเภอบางละมงุ จงัหวัดชลบุรี 
    บนเส้นทางถนนสุขุมวิท ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๒ - ๑๓๓ ก่อนถึงเมืองพัทยา โดยแยกจากถนนสุขุมวิท            
ฝั่งตะวันตก (ฝั่งชายทะเล) เข้าไปประมาณ ๑ ก.ม. ตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และสถานสงเคราะห์คนชรา 
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี (ใกล้ปากทางเข้าวิทยาลัยมหาดไทยมีปั๊มน้ำมัน 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 (ถนนกำแพงเพชร) สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)      
โดยลงสะพานลอยตรงข้ามวัดบางละมุง และข้ามสะพานลอยไปขึ้นมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้าวิทยาลัยมหาดไทย 
 

9. สถานที่ศกึษาอบรม 
    อาคารที่พัก  พักห้องละ 2 คน  มีลิฟต์ขึ้น - ลง  เครื่องปรับอากาศ เครื่องทำน้ำอุ่น ห้องน้ำภายใน โทรทัศน์          
โต๊ะเขียนหนงัสือ ตู้ใส่เสื้อผ้า นำ้ดื่ม  ผ้าเช็ดตัว  กระดาษทิชช ู  
     ชั้น 1    เคาน์เตอร์ รปภ. ห้องพัก ห้องรับรองผู้มาติดต่อราชการ ห้องรีดผ้า เครื่องซักผ้า   
     ชั้น 2 - 5  ห้องพัก  
    อาคารเรียน  
       ชั้น ๑   ห้องอาหาร ห้องกิจกรรม หอ้งออกกำลังกาย ห้องควบคุมเสียงตามสาย 
       ชั้น ๒   ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องรับรองวิทยากร ห้องประชุม ห้องปฏิบัติการเจ้าหน้าที่โครงการ 
       ชั้น ๓   ห้องสมุด  
 

10. สิง่อำนวยความสะดวกด้านวิชาการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร ์เครื่องพิมพ ์และเครือ่งถ่ายเอกสาร 
11. สิ่งอำนวยความสะดวกด้านนันทนาการ เช่น สนามฟุตบอล สนามเปตอง โต๊ะปิงปอง และจักรยาน 
12. สิ่งอำนวยความสะดวกทั่วไป เช่น เครื่องซักผ้า (ฟรี ) 4 เครื่อง และบริการซักรีดเสื้อผ้าโดยเอกชนจากภายนอก 
 

-------------------------------------------- 
 

 
  


