


บัญชีรายช่ือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแนบท้าย 
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ล ำดับ ต ำแหน่ง จังหวัด

1 นาย คมสันต์ เริงเสรีย์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ กาญจนบุรี

2 นางสาว พรพิมล เส็งเจริญสุข นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ กาญจนบุรี

3 นาย จักรกฤษณ์ นะดี นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ กาญจนบุรี

4 นาย กิตติโรจน์ เช้ือฮ้อ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ กาญจนบุรี

5 นาง ณริดา ภูมิทองรุ่งเรือง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ กาญจนบุรี

6 นาย ชาลี   สมิงกล้าทัพ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ จันทบุรี

7 นาย กรินทร์   กลมกลาง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ จันทบุรี

8 นาย ค านวณ แสร์สินธ์ุ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ จันทบุรี

9 นาย ธงชัย   เสนาะสรรพ์ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน จันทบุรี

10 นาย ณรงค์   สุทธิพิบูลย์ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญงาน ฉะเชิงเทรา

11 นาย นวพล    ลีนิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ ฉะเชิงเทรา

12 นาย ฐิติพงษ์    ม่ิงฉาย นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ ฉะเชิงเทรา

13 นางสาว กันทิมา     ดีมาก นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ชลบุรี

14 นางสาว ชญาณินท์   เวียงบาล นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ชลบุรี

15 นาย ธนาธิป    วงศ์กระจ่าง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ชลบุรี

16 นาย ภัทรวิทย์   ขนาบศักด์ิ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ชลบุรี

17 นาย ชัยพร    เทพเทพา นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ชัยนาท

18 นาย ณัฐพงษ์     กิติราช นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ชัยนาท

19 นาย เกรียงศักด์ิ   กานิล นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ชัยนาท

20 นาย เอกราช    ฟักขาว นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ชัยนาท

21 นาย สุทธิเดช     โคตรมุงคุณ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการพิเศษ ตราด

22 ส.ต.ต. ธานินทร์     เหลือสืบชาติ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ตราด

23 นาย นิเวศน์    บุตรทอง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ ตราด

24 นาย ธีรพล    ประสงค์นาค นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ ตราด

        รำยช่ือผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมโครงกำรฝึกอบรมท้องถ่ินอ ำเภอมืออำชีพ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
รุ่นท่ี 3 กลุ่มจังหวัดภำคกลำง ระหว่ำงวันท่ี 13 - 17 ธันวำคม 2564

ณ โรงแรมกำร์เด้นซีวิว รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

ช่ือ-สกุล
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25 นาย ณัฐพล สหพงษ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ตราด

26 นางสาว วรัญญา  ทองเรือง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ นครนายก

27 นางสาว สิริเกตุ  สัตยาอภิธาน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ นครนายก

28 นาย นิรุติ    นุตภูมิ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ นครสวรรค์

29 นางสาว วิชญาดา  อ่ิมอุระ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ นครสวรรค์

30 นาย ปฐวี  การเพียร นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ นครสวรรค์

31 นางสาว ณัฐพร  พัตตาสิงห์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ นครสวรรค์

32 นางสาว ธิดารัตน์  ตันติธนสิริโชติ เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญงาน นครสวรรค์

33 นาย วันชัย  ชมฉ่ า นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ นนทบุรี

34 นาย วิชาการ  จ าปาดวง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ นนทบุรี

35 นาง ปัทมา     ก้อนแหวน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ปทุมธานี

36 นางสาว ล าพวน    สุขสุเมฆ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ปทุมธานี

37 นาย ณัฐศักด์ิ ภูเด่นใส นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ปทุมธานี

38 นาย ณัฐพงศ์    งามคง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ประจวบคีรีขันธ์

39 นาย มกร แสงสุรรณ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ประจวบคีรีขันธ์

40 นาย จักรี      พรพิบูลย์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ประจวบคีรีขันธ์

41 นาย พงค์พันธ์  กาญจนศิริ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ปราจีนบุรี

42 นาย พีรวัส  คิดเลิศ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ปราจีนบุรี

43 นาย ประสาน  สืบเช้ือ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ปราจีนบุรี

44 นาย วิชัย  ปรางค์จันทร์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ปราจีนบุรี

45 จ.อ. พีระพงษ์  ทองแท้ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ พระนครศรีอยุธยา

46 นาง กนกวรรณ   เจริญพงษ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ พระนครศรีอยุธยา

47 นางสาว ณัฎญาพัชร์  สอาดเอ่ียม นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ พระนครศรีอยุธยา

48 นาย ธนวุฒิ  ภัทราคม นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ พระนครศรีอยุธยา

49 นาย ธวัชชัย  นานอน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ พระนครศรีอยุธยา

50 นางสาว เจสิตา    มีนุช นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ เพชรบุรี

51 นางสาว นัจภัค    ไพฑูรย์สวัสด์ิ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ เพชรบุรี
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52 นางสาว ดวงรัตน์  ยอดหอม เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญงาน เพชรบุรี

53 นาย ละออ     บุญนิกูล เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญงาน เพชรบุรี

54 นาง พิรานันท์    ย้ิมแฟน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ เพชรบูรณ์

55 นาง วไลพร   ป้อมสันเทียะ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ เพชรบูรณ์

56 นาง ฐิติวรรณ    ค าซ่ือตรง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ เพชรบูรณ์

57 นาง ธนิดา     บุญสูง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ เพชรบูรณ์

58 นาย สิริชัย   ฉลองนันทชัย นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ระยอง

59 นาง ลินดา  ไผ่ล้อม นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ระยอง

60 นางสาว ฉัตรวรางค์   ธัญญ์นิธิโชติกุล เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน ระยอง

61 นาง กนกวรรณ   ทรงวศิน เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติงาน ระยอง

62 นาย สุทธิชัย    เอมชม นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ราชบุรี

63 นาย ณัฐพงษ์      อาจอาคม นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ราชบุรี

64 นาย สุมิตร    วัฎฎสันติ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ราชบุรี

65 นาง จันทรฉาย    จันทร์ลา นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ ลพบุรี

66 ว่าท่ี ร.ต. เท่ียง     ดีกระโทก นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ ลพบุรี

67 นาย เจษฎา     สอนวิชัย นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ ลพบุรี

68 นาง พรทิพย์  เดชะทัศน์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สมุทรปราการ

69 นาง จันทนา ทรัพย์แหยม เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญงาน สมุทรปราการ

70 นาย คชเดช วังพิมูล นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สมุทรปราการ

71 นาย นิวัฒน์    ลือนาม นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สมุทรสงคราม

72 นาง อภิสรา     ตะพัง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สมุทรสงคราม

73 นาง เฟ่ืองเพชร   ชีวะสุวรรณ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สมุทรสาคร

74 นาย นิรุธ      ชัยธงรัตน์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สระแก้ว

75 นาย สมอาจ      ปานะโปย นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สระแก้ว

76 นาย เอกรัตน์     เสาะพบดี  นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สระแก้ว

77 นาย วิญญู      โพธ์ิศรี  นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สระแก้ว

78 นาง มะลิ     สุขสมแดน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สระบุรี
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79 นาง นางรัตนาภรณ์   คชมะเริง นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ สระบุรี

80 นาย กีรติ      สุภารังสี นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สระบุรี

81 นาง ทองมาตร์   อินแก้ว นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สระบุรี

82 นาย จักรพันธ์    แวววีรคุปต์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปฏิบัติการ สระบุรี

83 นาย นครไชย์    สิงห์กล่ินขจร ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถ่ิน สิงห์บุรี

84 นาย สมเดช   สนามชัย นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สิงห์บุรี

85 นาย จตุพร    มาทน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สุพรรณบุรี

86 นางสาว สุภัทรา     ภู่ระหงษ์ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สุพรรณบุรี

87 นาง รุ่งทิวา    ศักด์ิเลิศวงษ์ย่ิง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ สุพรรณบุรี

88 นาง สุณีรัตน์    เฟ่ืองฟูลอย เจ้าพนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญงาน สุพรรณบุรี

89 นาง เกศรา หวังสะและฮ์ ผู้อ านวยการกลุ่มงานส่งเสริมและประสานงานท้องถ่ินอ าเภออ่างทอง

90 นาง ชยานันต์ เช้ือเงิน นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ อ่างทอง

91 นางสาว ผกามาศ ม่วงเขียว นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ อ่างทอง

92 นาย ไพศาล เรียงสุข นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ อ่างทอง

93 นาย วิทย์ ประสมปล้ืม นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ อ่างทอง

94 นาง เมธาพร ชมพู่ นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ อุทัยธานี

95 นาง ปรียารัตน์ ลานพลอย นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ อุทัยธานี

96 นาย วันชัย หัสแดง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ อุทัยธานี

97 นาง ยุพินพ์ แสงดัง นักส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินช านาญการ อุทัยธานี



ตารางและกำหนดการฝึกอบรม  
โครงการฝึกอบรมท้องถิ่นอำเภอมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

รุ่นที่ 3 กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ระหว่างวันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2564 ณ ณ โรงแรมการ์เด้นซีวิว รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี 
เวลา 

วัน 
09.00 – 12.00 น. 

12.00 - 
13.00 น. 

13.00 – 14.00 น. 14.00 – 17.00 น. 18.00 น. 

วันจันทร์ที ่
13 ธ.ค. 64 รับลงทะเบียน  

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

พิธีเปิดการอบรม 
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง

ท้องถิ่น (นายประยูร รัตนเสนีย์) 
 

การสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ท้องถิ่นอำเภอ 
โดย ผศ.ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รเย
น็ 

 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 17.00 น. 

วันอังคารที่  
14 ธ.ค. 64 

การเพิ่มสมรรถนะด้านกฎหมายท้องถิ่น 
โดย กองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น 

 

 Digital Transformation 
ทักษะและเทคนิคจำเป็นต่อการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล 

โดย นายชวพงศธร ไวสาริกรรม 

 09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

วันพุธที ่
15 ธ.ค. 64 ศึกษาเรียนรู้และดูงานนอกสถานที่ ศึกษาเรียนรู้และดูงานนอกสถานที่ 

วันพฤหัสบดีท่ี 
16 ธ.ค. 64 

การเพิ่มสมรรถนะด้านการเงินการคลังท้องถิ่น 
โดย สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น 

 

บริบทและการเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมดูแล อปท. ของท้องถิ่นอำเภอ 
โดย ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(นายสุรพล เจริญภูมิ) 



เวลา 
วัน 

09.00 – 12.00 น. 
12.00 - 
13.00 น. 

13.00 – 14.00 น. 14.00 – 17.00 น. 18.00 น. 

วันศุกร์ที ่
17 ธ.ค. 64 

ถอดบทเรียน ประเมินผล 
และพิธีปิดโครงการ 

โดย ผศ.รณรงค์ จันใดและผู้ตรวจราชการ 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 (นายสุรพล เจริญภูมิ) 

 

 
หมายเหตุ  
- กำหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
- กระบวนการจัดอบรมจะดำเนินตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ทางราชการและคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนด 
- ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะต้องไดร้ับวัคซีนป้องกันโรคโควิด–19 ครบโดสตามจำนวนของวัคซีนแต่ละชนิด และนำหลักฐานการฉัดวัคซีนมาแสดงในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรมด้วย 
การแต่งกาย 
- วันที่ 1 (เปิดอบรม)  ชุดผ้าไทย 
- วันที่ 2 และ 4  ชุดสุภาพ 
- วันที่ 3   ชุดสุภาพลำลอง+รองเท้าผ้าใบ 
- วันที่ 5 (ปิดอบรม) ชุดผ้าไทย 
 
 
 


