รายละเอียดการปฐมนิเทศและการศึกษาอบรม
ข้อแนะนาและข้อพึงปฏิบัติสาหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
โครงการปฐมนิเทศข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าทีร่ าชการและข้าราชการที่โอนมารับราชการในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๕
ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดารงราชานุภาพ กระทรวงมหาดไทย
-------------------------------------๑. สถานทีต่ ั้งสาหรับศึกษาอบรม
วิทยาลัยมหาดไทย เลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๓ ซอยบางละมุง ๒ ตาบลบางละมุง อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๕๐
2. การเตรียมตัวเข้ารับการศึกษาอบรม
๒.๑ เอกสารที่จะต้องเตรียมมาในวันเปิดการศึกษาอบรม
* ใบรับรองผลการตรวจ ATK โดยสถานพยาบาลเป็นผู้ออกให้
๒.๒ เครื่องใช้ส่วนตัว
* หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
* ของใช้ส่วนตัวที่จาเป็น
* ยารักษาโรคประจาตัว
๓. การแต่งกายระหว่างศึกษาอบรม
๓.๑ พิธีเปิดการศึกษาอบรม
* รายงานตัววันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ และห้องประชุม
ราชบพิธ ชั้น ๕ อาคารดารงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย
* ชุดเครื่องแบบปฏิบัติราชการสีกากีคอพับแขนยาว
๓.๒ การแต่งกายระหว่างศึกษาอบรม
* วันที่มีการฝึกอบรมภายในวิทยาลัยมหาดไทย
หญิง : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กระโปรงสีดาความยาวคลุมเข่า เสื้อสูทสีดา
ผูกเนกไทสีดาหรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีดา
ชาย : เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว กางเกงสแล็คสีดา เสื้อสูทสีดา
ผูกเนกไทสีดาหรือสีกรมท่า รองเท้าหนังหุ้มส้นสีดา
* วันที่มีการทากิจกรรมนอกอาคาร
หญิงและชาย : เสื้อโปโลสีเหลือง กางเกงวอร์มขายาวสีดาหรือสีเข้ม (ห้ามใส่กางเกงยีนส์)
รองเท้าผ้าใบสีสุภาพ
๓.3 กิจวัตรประจาวันที่ต้องปฏิบัติในวันที่มีการศึกษาอบรมภายในวิทยาลัยมหาดไทย
0๖.๐0 น.
ปลุกเสียงตามสาย
06.30 น.
รับประทานอาหารเช้า
0๗.๓๐ น.
เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์หน้าเสาธง

-๒0๗.4๕ น.
12.00 น.
13.00 น.
18.00 น.

เข้าห้องเรียน แนะนาตัว แลกเปลี่ยนประสบการณ์ รับทราบข้อมูลข่าวสาร
และการประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รับประทานอาหารกลางวัน
เข้าห้องเรียน
รับประทานอาหารเย็น

๔. ข้อพึงปฏิบัติ
๔.1 ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาในการศึกษาอบรม
๔.2 ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ล้างมือเป็นประจา ใช้แอลกอฮอล์เจล / น้ายาฆ่าเชื้อ บริเวณทางเข้า – ออก
ของวิทยาลัยมหาดไทยและจุดบริการต่าง ๆ ภายในอาคารสัมมนา อาคารที่พัก ห้องรับประทานอาหาร
๔.3 สวมถุงมือและนั่งรับประทานอาหารตามโต๊ะที่จัดไว้ให้
๔.4 ในระหว่างที่มีการศึกษาอบรมภายในวิทยาลัยมหาดไทย ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องพักในห้องพัก
ที่จัดไว้ให้เท่านั้น
๔.๕ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะต้องดูแลรักษาห้องพัก รวมทั้งอุปกรณ์ประจาห้องพักด้วยความระมัดระวัง
หากปรากฏมีความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการอันมีเหตุเกิดจากผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จะต้องรับผิดชอบ
ความเสียหายที่เกิดขึ้น
๔.๖ ข้อพึงปฏิบัติอื่นๆ ของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
1) งดเว้น เครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ และเล่นการพนันโดยเด็ดขาด
2) ไม่อนุญาตให้นาบุคคลภายนอกเข้ามาในวิทยาลัยมหาดไทย กรณีมีเหตุจาเป็นให้แจ้งรายละเอียด
ต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า - ออก ของวิทยาลัยมหาดไทย
3) ไม่กระทาการใด ๆ อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนราคาญ
4) แต่งกายสุภาพนอกเวลาการศึกษาอบรม
5) ขอให้ตระหนักในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ปฏิบัติตามข้อแนะนาและข้อพึงปฏิบัติโดยเคร่งครัด
หากมีการเปลี่ยนแปลงวิทยาลัยมหาดไทยจะแจ้งให้ทราบ
๕. การเดินทางไปวิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
บนเส้นทางถนนสุขุมวิท ระหว่างหลักกิโลเมตรที่ ๑๓๒ - ๑๓๓ ก่อนถึงเมืองพัทยา โดยแยกจากถนนสุขุมวิท
ฝั่งตะวันตก (ฝั่งชายทะเล) เข้าไปประมาณ ๑ ก.ม. ตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาลัยการพัฒนาชุมชน และสถานสงเคราะห์
คนชรา อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
กรณีเดินทางโดยพาหนะส่วนตัว จากกรุงเทพฯ สามารถเดินทางได้ ๒ เส้นทาง
- เส้นทางแรก เริ่มต้นที่สี่แยกถนนบางนา - ตราด ใช้ทางด่วนบูรพาวิถีลงที่ชลบุรี ลงเส้นทางพื้นราบ แล้วออก
ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี
- เส้ น ทางที่ ส อง เริ่ ม ต้ น ที่ สี่ แ ยกถนนพระรามเก้ า (ศรี น คริ น ทร์ ) ไปตามทางหลวงพิ เ ศษหมายเลข ๗
มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ - ชลบุรี
กรณีเดินทางโดยรถสาธารณะจากกรุงเทพมหานคร
สถานีขนส่งเอกมัย (ถนนสุขุมวิท) สถานีขนส่งหมอชิตใหม่ (ถนนกาแพงเพชร) สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (ตลิ่งชัน)
โดยลงสะพานลอยตรงข้ามวัดบางละมุง และข้ามสะพานลอยไปขึ้นมอเตอร์ไซด์รับจ้างเข้าวิทยาลัยมหาดไทย

-๓๖. สถานทีศ่ ึกษาอบรม
อาคารที่พัก มีลิฟต์ขึ้น - ลง เครื่องปรับอากาศ เครื่องทาน้าอุ่น ห้องน้าภายใน โทรทัศน์ โต๊ะเขียนหนังสือ
ตูใ้ ส่เสื้อผ้า 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 ห้องปฏิบัติการ
เจ้าหน้าที่
ชั้น ๓
ห้องสมุด
๗. สิ่งอานวยความสะดวกด้านวิชาการ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์
๘. สิ่งอานวยความสะดวกด้านนันทนาการ เช่น เครื่องออกกาลังกาย สนามฟุตบอล สนามเปตอง โต๊ะปิงปอง
และจักรยาน
๙. สิ่งอานวยความสะดวกทั่วไป เช่น เครื่องซักผ้า (ฟรี ) และบริการซักรีดเสื้อผ้าโดยเอกชนจากภายนอก
--------------------------------------

แนวทางป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
วิทยาลัยมหาดไทย อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
----------------------------------ข้อปฏิบัติสาหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม (ขอให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด)
๑. โหลดแอปพลิเคชันที่ทางราชการกาหนด “หมอชนะ”
๒. กรอกแบบสารวจคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
๓. สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดระยะเวลาในการศึกษาอบรม
๔. ตรวจคัดกรองอุณหภูมิ ณ จุดบริการ
๕. ล้างมือเป็นประจาและใช้แอลกอฮอล์เจล / น้ายาฆ่าเชื้อ
๖. สวมถุงมือและรับประทานอาหารตามโต๊ะที่จัดไว้ให้
มาตรการด้านสถานที่ (อาคารสัมมนา อาคารที่พัก ห้องรับประทานอาหาร)
๑. ฉีดพ่นน้ายาฆ่าเชื้อภายในวิทยาลัยมหาดไทยก่อนเปิดการศึกษาอบรม และระหว่างการศึกษาอบรม
๒. ทาความสะอาดพื้นผิวที่มีการสัมผัสด้วยน้ายาฆ่าเชื้อทุกวัน เช่น พื้นผิวทางเดิน อุปกรณ์ต่าง ๆ
ภายในห้องน้า ห้องพัก ห้องเรียน ห้องรับประทานอาหาร
๓. จัดจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล / น้ายาฆ่าเชื้อ บริเวณทางเข้า - ออก วิทยาลัยมหาดไทย
๔. จัดจุดตรวจคัดกรองอุณหภูมิ แอลกอฮอล์เจล / น้ายาฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสัมมนา อาคารที่พัก
และห้องรับประทานอาหาร
มาตรการห้องรับประทานอาหาร การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑. เว้นระยะที่นั่ง เว้นระยะโต๊ะอาหาร เว้นระยะจุดยืน ตามมาตรการที่ ศบค. กาหนด
๒. จัดอาหารปรุงสุกใหม่
๓. พนักงานประจาจุดบริการอาหาร แต่งกายสุภาพ รักษาความสะอาดร่างกาย ตรวจคัดกรองอุณหภูมิและ
ใช้แอลกอฮอล์ เจล / น้ายาฆ่าเชื้อ งดพูดคุยระหว่างให้บริการ สวมหมวกคลุมผม สวมถุงมือ หน้ากาก
อนามัย หรือ Face Shield เพื่อให้บริการตลอดเวลาจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
๔. ทาความสะอาดพื้นผิวโต๊ะ เก้าอี้ และอุปกรณ์งานครัวต่าง ๆ ประจาจุดบริการและสถานที่ จัดเตรียม
อย่างเคร่งครัด
เจ้าหน้าที่บริหารการฝึกอบรม
ดาเนินการตรวจคัดกรองตามมาตรฐานและปฏิบัติตามแนวทางที่กาหนดเช่นเดียวกับผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
หมายเหตุ
วิทยาลัยมหาดไทย ดาเนินการจัดการศึกษาอบรมตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19)
----------------------------------

