
 
             

ที่ มท 0807.3/ ว 62 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
                ถนนราชสีมา  เขตดุสิต กทม.  10300 
      16     เมษายน  2552 

เรื่อง การคัดเลือกบคุลากรสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิน่เขารับการฝกอบรม ปงบประมาณ 2552 

เรียน ผูวาราชการจงัหวัดทุกจังหวัด 

สิ่งที่สงมาดวย 1. บัญชีรายชือ่ผูไดรับคัดเลอืกเขารับการฝกอบรม  จํานวน  1  ชุด 
  2. หนังสือตอบยืนยันการเขารับการฝกอบรม   จํานวน  1  ชุด 
  3. เอกสารแนะนําการเตรยีมตัวเขารับการฝกอบรม  จํานวน  1  ชุด 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทย โดยสถาบนัพัฒนาบคุลากรทองถิน่
กําหนดจัดฝกอบรมบุคลากรทองถิ่น ปงบประมาณ พ.ศ. 2552 หลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานจัดเก็บรายได รุนที่ 26 
ระยะเวลา 3 สัปดาห ระหวางวันที่ 18 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2552 ณ โรงแรมราชบงกช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี คาลงทะเบียนคนละ 19,500 บาท (หน่ึงหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ขอแจงรายชื่อผูไดรับคัดเลือกและรายละเอียดการฝกอบรม 
โดยขอใหสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดดําเนินการ ดังน้ี 

1. แจงผูไดรับคัดเลือกเขารบัการฝกอบรม สงแบบตอบยืนยันการเขารบัการฝกอบรมในรุนดังกลาว
ใหสถาบันพัฒนาบคุลากรทองถิ่นทราบ ทางไปรษณยีหรือโทรสารหมายเลข 0-2577-4707-8, 0-2577-6615 
ภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2552 สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2577-4575 

2. แจงผูเขารับการฝกอบรมแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนยาว ไปรายงานตัวพรอมหนังสอืสงตวั
เขารับการฝกอบรม ณ สถานที่ฝกอบรม ในวันจันทรที่ 18 พฤษภาคม 2552 ระหวางเวลา 07.30 – 09.00 น. 

3. การชําระเงินคาลงทะเบียนการฝกอบรมในแตละหลักสูตร ใหชําระในวันรายงานตัว  
เปนแคชเชียรเช็คหรือตั๋วแลกเงิน สั่งจายในนาม “สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น” 
  4. สําหรับคาพาหนะ คาเชาที่พัก และคาเบี้ยเลี้ยงระหวางการเดินทางไป-กลับ จากบานพักถึง
สถานที่ฝกอบรม ใหเบิกจายจากตนสังกัดเทาที่จายจริง แตไมเกินวงเงินที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจงสํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ อน่ึง รายชื่อและการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรมสามารถตรวจสอบไดที่ www.thailocaladmin.go.th 
โดยคลิกที่ขอมูลขาวสาร แลวคลิกที่ขาวฝกอบรม สพบ. หรือคลิกดูที่หนังสือราชการ อีกทางหนึ่ง 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(นายสุรพล วาณิชเสน)ี 

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ปฏิบตัิราชการแทน 
อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม 
โทร. 0-2577-4575 โทรสาร 0-2577-4707-8   

 



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ

1 กาญจนบุรี ทามะกา อบต.ดอนชะเอม น.ส.สิริภัทร สมตัว
2 กาญจนบุรี ทามะกา อบต.พงตึก น.ส.สุภาวดี มะนะงาม
3 กาฬสินธุ กมลาไสย อบต.หลักเมือง น.ส.จีระวรรณ โคตะนนท
4 กาฬสินธุ คํามวง อบต.โพน นางสุภาพร ศรีจันทร
5 กําแพงเพชร โกสัมพีนคร อบต.เพชรชมภู วาที่ ร.ต.รุงโรจน มาดวง
6 กําแพงเพชร เมือง อบต.ทรงธรรม นางฐิติพร สังขทอง
7 ขอนแกน โคกโพธิ์ไชย ทต.บานโคก นางรัตนา นามเข็ม
8 ขอนแกน ชุมแพ อบต.โนนอุดม นางศิริรัตน สําราญกลาง
9 ขอนแกน น้ําพอง ทต.กุดน้ําใส น.ส.อุไรพร ถาวิเศษ

10 ขอนแกน บานแฮด อบต.หนองแซง นายประวิทย เอกะ
11 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.เขาหินซอน น.ส.สรอยสุรางค จันไชยชิต
12 ชลบุรี เมือง อบต.หนองรี น.ส.ชลธิชา นอยสุวรรณ
13 ชัยภูมิ แกงครอ อบต.นาหนองทุม น.ส.นริศรา ศรีวงษชัย
14 ชุมพร ทาแซะ อบต.สลุย น.ส.มาลีรัตน การโุณ
15 ชุมพร ทาแซะ อบต.สองพ่ีนอง น.ส.วิริญช สาธุชาติ
16 เชียงราย แมจัน ทต.จันจวา นางวรัญญา รินนายรักษ
17 เชียงใหม จอมทอง ทต.จอมทอง นางเพียงเพ็ญ ทาระนัด
18 เชียงใหม ฝาง อบต.แมสูน นางศุภมาศย ศูนยกลาง
19 ตรัง วังวิเศษ อบต.วังมะปราง น.ส.มีนา ไชยออน
20 นครนายก บานนา อบต.ปาขะ น.ส.สลิลทิพย แกวมรกต
21 นครปฐม กําแพงแสน อบต.วังน้ําเขียว นางกาญจนา อ่ิมปรีชา
22 นครปฐม กําแพงแสน อบต.วังน้ําเขียว น.ส.ศิณิชา ทองคอนแอ
23 นครราชสีมา ชุมพวง อบต.โนนยอ นางศศินา รวดเร็ว
24 นครราชสีมา เมือง อบต.ไชยมงคล นางพัชรินทร พวงชวง
25 นครราชสีมา สูงเนิน อบต.หนองตะไค น.ส.ภัสนันทพร มีสี
26 นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย อบต.หินตก น.ส.รัติยา ลือชาการ
27 นนทบุรี ปากเกร็ด อบต.บางพลับ น.ส.เบญญาดา ใจตรง
28 นาน เชียงกลาง อบต.พระธาตุ นางอรพิน อินทรศักด์ิ
29 บุรีรัมย บานกรวด ทต.หนองไมทม นางกัญญารัตน แสงประโคน
30 ปทุมธานี ธัญบุรี ทต.ธัญบุรี น.ส.เสาวนีย กาญจนถึง
31 ปทุมธานี หนองเสือ อบต.หนองสามวัง น.ส.สมจิตร สิทธิเลิศ

รายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานจัดเก็บรายได  รุนที่ 26

ระหวางวันที่ 18 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน  2552

ณ โรงแรมราชบงกช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

ชื่อ-สกุล



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ

รายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานจัดเก็บรายได  รุนที่ 26

ระหวางวันที่ 18 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน  2552

ณ โรงแรมราชบงกช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

ชื่อ-สกุล

32 ประจวบคีรีขันธ สามรอยยอด อบต.สามรอยยอด น.ส.รัตนา เสงสุน
33 พระนครศรีอยุธยา บางบาล อบต.พระขาว นางลัดดาวัลย เรือนแกว
34 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน อบต.บานโพ น.ส.มาริษา ฉัตรพุมไสว
35 พะเยา ดอกคําใต อบต.หนองหลม นางปนัดดา พรมมินทร
36 พัทลุง เขาชัยสน ทต.โคกมวง นางสุจินตนา พันธแกว
37 พิจิตร โพธิ์ประทับชาง อบต.โพธิ์ประทับชาง นางณัฐกานต จั่นรักษ
38 พิษณุโลก ชาติตระการ อบต.ชาติตระการ น.ส.รัตติการ ชุมขํา
39 เพชรบุรี ทายาง ทต.ทายาง น.ส.นัยนา หลวงไกร
40 เพชรบุรี ทายาง ทต.ทายาง นางบุญเรือน บุญเติม
41 เพชรบูรณ หลมสัก อบต.บานติ้ว นางรุงทิวา จันทรนนท
42 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย อบต.เม็กดํา น.ส.ปราณี มะลิลา
43 มุกดาหาร ดอนตาล ทต.ดอนตาล น.ส.พรรณิภา อุณวงค
44 แมฮองสอน แมสะเรียง อบต.แมคง นางวิไลรัตน ใจชุม
45 ยโสธร กุดชุม อบต.หวยแกง นางนริศรา อกอุน
46 ยโสธร ปาติ้ว อบต.โพธิ์ไทร น.ส.พวงสรอย อินออน
47 ยโสธร เลิงนกทา อบต.กุดเชียงหมี น.ส.เกียรติสุดา สุดาบุตร
48 ยะลา รามัน อบต.กาลอ นางธนิษฐา สุวรรณกายี
49 ยะลา รามัน อบต.กาลอ น.ส.ดาราณี มาสนิท
50 รอยเอ็ด เกษตรวิสัย อบต.เกษตรวิสัย นายอํานาจ พระสุจันทร
51 ระยอง แกลง อบต.คลองปูน นางกาญจนา ใจดี
52 ราชบุรี โพธาราม อบต.หนองกวาง น.ส.ชนกพร บุญสง
53 ลพบุรี ชัยบาดาล อบต.ลํานารายณ น.ส.สุทธิวดี กัญญาจิตต
54 ลพบุรี เมือง อบต.ทายตลาด น.ส.ฉลวย หลามา
55 ลําพูน แมทา อบต.ทาปลาดุก น.ส.สุวลักษณ สุขสวัสด์ิ
56 ลําพูน ลี้ อบต.นาทราย น.ส.สุรีรัตน ถาวร
57 ลําพูน ลี้ อบต.ดงดํา น.ส.อภิญาดา ขัดธิมา
58 เลย วังสะพุง อบต.เขาพลวง นายสันติภาพ โคตคําชี
59 ศรีสะเกษ กันทรลักษ อบต.หนองหญาลาด นางพนาศรี วันทา
60 ศรีสะเกษ น้ําเกลี้ยง อบต.ตองปด นางพรรทิวา บัวงาม
61 ศรีสะเกษ เบญจลักษ อบต.เสียว นางชอมารีย วงศคํา
62 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ อบต.ศรีโนนงาม นางณัฐกานต ชัยชาญ



ลําดับ จังหวัด อําเภอ สังกัด หมายเหตุ

รายชื่อผูเขารับการอบรมหลักสูตรเจาหนาที่/เจาพนักงานจัดเก็บรายได  รุนที่ 26

ระหวางวันที่ 18 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน  2552

ณ โรงแรมราชบงกช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

ชื่อ-สกุล

63 สกลนคร กุสุมาลย ทต.กุสุมาลย นางสุภาวดี พลาดสู
64 สกลนคร บานมวง ทต.หวยหลัว น.ส.เกษจันทร นิเทียน
65 สกลนคร โพนนาแกว อบต.บานแปน น.ส.อุไลลักษณ พรมดม
66 สกลนคร สวางแดนดิน อบต.โคกสี น.ส.จีราภรณ สุทธิประภา
67 สงขลา เทพา อบต.เทพา นางวัลยา กิตติชัย
68 สงขลา นาทวี อบต.ทาประดู น.ส.ลดาวัลย สุทิน
69 สงขลา สะเดา ทม.ปาดังเบซาร น.ส.กุลนันท ปลอดแกนทอง
70 สงขลา สะเดา ทม.ปาดังเบซาร นางธนภัค สังฆรักษ
71 สมุทรปราการ บางเสาธง อบต.ศรีษะจรเขใหญ นางชุติมา เกษกําจร
72 สระแกว โคกสูง อบต.หนองแวง นางณิชาภัทร รัตนดิษฐ
73 สระบุรี บานหมอ อบต.บางโขมด นางวันทนันท บัวฉาย
74 สระบุรี วิหารแดง ทต.หนองหมู นางจันทรฉาย ถีระวงศ
75 สิงหบุรี อินทรบุรี อบต.ทางาม นางวรรณา เพ็งศรี
76 สุโขทัย คีรีมาศ อบต.โตนด นางสกาวเดือน บุญพูล
77 สุโขทัย ศรีสําโรง อบต.สามเรือน น.ส.สมใจ คงคา
78 สุราษฎรธานี พุนพิน อบต.พุนพิน นางกนิษฐา จันทรโกมุท
79 สุรินทร ปราสาท อบต.หนองใหญ น.ส.รินดา ธนุพิลา
80 สุรินทร เมือง ทต.เมืองที นางจุฑาภรณ พันธนุรัตน
81 สุรินทร เมือง อบต.ราม นางพรรณเพ็ญ ภาชื่น
82 สุรินทร เมือง อบต.คอโค นางดารุณีย สืบสุข
83 หนองคาย โซพิสัย อบต.บัวตูม พ.จ.อ.กษิดิศ รุณพันธ
84 หนองคาย ทาบอ อบต.น้ําโมง น.ส.วริศรา เบาะพรม
85 หนองบัวลําภู เมือง อบต.โนนทับ น.ส.รัชนี วิริยะภาพ
86 หนองบัวลําภู สุวรรณคูหา อบต.นาดาน น.ส.นวพร ไชยทองศรี
87 อํานาจเจริญ หัวตะพาน อบต.เค็งใหญ นายกฤษฎา บุญสาหัส
88 อุดรธานี บานผือ ทต.บานผือ นางอภิชญา พลประเสริฐ
89 อุดรธานี สรางคอม ทต.สรางคอม น.ส.ดาริกา ชูคันหอม
90 อุตรดิตถ ทาปลา ทต.จริม น.ส.รุงนภา เพ็ชรงาม
91 อุบลราชธานี เข่ืองใน อบต.ทาไห น.ส.ณัฐกานต พลอํานวย
92 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.ตบหู นายเลิศหลา จรรยากรณ
93 อุบลราชธานี เดชอุดม อบต.กลาง น.ส.ทศวรรณ สดชื่น



หนังสือตอบยืนยันเขารับการฝกอบรม 
 

ตามที่สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ไดจัดฝกอบรม 

หลักสูตร......................................................................................................รุนที.่.............................. 

ระหวางวันที่....................................................................................................................................... 

ขาพเจานาย/นาง/นางสาว.......................................................................................... 

*ตําแหนง........................................................(. .....................................................)ระดับ................. 

สังกัด อบต./เทศบาล./อบจ...... ….........................อําเภอ..........................จงัหวัด................................. 

 
คําอธิบาย 
 

      ขอยนืยันการเขารับการฝกอบรม  รุนที่.................................................. 

      ไมยนืยันเขารับการฝกอบรม        รุนที่.................................................. 

เนื่องจาก..................................................................................................................(กรณีที่ไมยนืยนั) 

หมายเลขโทรศัพทที่ติดตอไดโดยตรง สํานักงานโทร......................................................... 

โทรสาร.... .......................................................โทรศัพทเคลื่อนที่.......................................................... 

     (ลงชื่อ)............................................................................... 

      (.....................................................................) 

      ตําแหนง........................................................................... 

ขอรับรองวาผูสมัครดํารงตําแหนงตามที่ระบุขางตนจริงและอนุญาตใหเขารับการฝกอบรม 

(ลงชื่อ)............................................................................... 

      (.....................................................................) 

      นายก...........................................................................  
หมายเหต ุ สงหนังสือตอบยืนยันได 
  1.ทางไปรษณยีสงถงึ สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิน่ อาคารหอประชมุอนุสรณ 100 ป 

มหาดไทย  ถ.รังสิต – นครนายก อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธาน ี12110 (กอนการอบรม 10 วัน) 

                         2.ทางโทรศพัท  0-2577-4575  สง FAX  0 - 2577 – 4707-8  และ 0 -2577-6615 

(กรณียืนยนัทางโทรศัพทแลวใหสงไปรษณียตามไปดวย) 

 

 

 

 

 

 

 

* การระบุตําแหนงใหระบุตําแหนงทางบริหาร และตาํแหนงตามสายงาน ใหชัดเจน เชน ผอ.กองชาง (นักบริหารงานชาง)    
   หัวหนาสวนโยธา (นักบริหารงานชาง) , หัวหนาสวนโยธา  (เจาหนาที่บริหารงานชาง)  เปนตน  



 

การเตรียมตวัเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรตางๆ 
 
การรายงานตัว  ตามวัน เวลา และสถานที่ทีก่ําหนดไวในหนังสือเรียกตวั 
 

การเตรียมตวัใหถือปฏิบตัิโดยเครงครัดเพื่อเปนแนวทางเดียวกัน ดังน้ี 
1. ภาพถายเครื่องแบบหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 น้ิว 2 รูป 
2. (ชาย) กางเกงขายาวสีดําหรือกรมทา เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว อยางนอย 3 

ชุด 
3. (หญิง) เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสัน้/ยาว กระโปรงสีดําหรือกรมทา อยางนอย 3 

ชุด 
4. รองเทาหนังหุมสน/หุมขอ สีดํา 
5. กางเกงวอรมสีดําหรือกรมทาขายาว อยางนอย 2 ตัว 
6. เสื้อกีฬาสีขาวลวน แขนสั้นมีปก อยางนอย 2 ตัว 
7. รองเทาผาใบ/ ถุงเทา สีขาวลวน สําหรับเลนกีฬา 
8. อุปกรณเครื่องเลนกีฬาตามถนัด 
9. ของใชสวนตัวที่จําเปน 
10. เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว (สําหรับพิธีเปด-ปด) 
 

การแตงกายระหวางการฝกอบรม 
   ชาย  แตงกายเสื้อเชิต้สีขาวแขนยาว ผูกเนคไทของสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่น กางเกงสีดํา หรือกรมทา 
   หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาว กระโปรงสีดํา หรือกรมทา ผูกเนคไทของ
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  
   สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดเตรียมเนคไทสําหรบัผูเขารบัการฝกอบรมทุกคน 
 
การชําระคาลงทะเบียน 
   สําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่มีบุคลากรเขารบัการฝกอบรมพรอมกัน
หลายหลักสตูรใหชําระคาลงทะเบียนเปนแคชเชียรเช็คหรือตั๋วแลกเงนิ แยกเปนรายบุคคล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      ราง 
 

 

 

 

ที่ มท........................ 
 

 

 

          

   

สํานักงาน.................................. 

ถนน.......................................... 

      ............................................ 

เร่ือง      สงตวับุคลากรทองถิ่นเขารับการอบรมหลักสูตร...................................................... 

เรียน  ผูอํานวยการสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

อางถงึ   หนังสือกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่ ที่ มท 0807.3/ว ............. ลงวนัที ่................................ 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาคําสัง่แตงตั้งใหดํารงตําแหนงปจจุบันของผูเขารับการฝกอบรม 

             2. สําเนาบัตรประจําตัวขาราชการ/พนกังานของผูเขารับการฝกอบรม  

ตามทีก่รมสงเสริมการปกครองทองถิน่ โดยสถาบนัพฒันาบุคลากรทองถิ่น  จัดใหมีการ 

ฝกอบรมบุคลากรทองถิน่ในหลักสูตร........................................................ รุนที่ ................................... 

ระหวางวันที่.............. ………………………… ณ …………………………………………….........   นัน้   

องคการบริหารสวนจังหวัด / เทศบาล / องคการบริหารสวนตําบล................................... 

ขอสงตัว (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................................................ 

ตําแหนง........................................................(..........................................................) ระดับ...............  

เขารับการฝกอบรมและขอรับรองวาเปนผูดํารงตําแหนงที่ระบุไวจริง 

  จึงเรียนมาเพือ่โปรดพิจารณาดําเนนิการตอไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

(...................................) 

นายก.................................................. 

  
หมายเหต ุ - การระบุตําแหนงกรณีนักบริหารตาง ๆ  ใหระบุตําแหนงทางการบริหารและตําแหนงตามสายงาน 

         เชน   ผอ.กองชาง(นักบริหารงานชาง) , หน.สวนโยธา(นักบริหารงานชาง) หรือ หน.สวนโยธา    

         (เจาหนาที่บริหารงานชาง)  เปนตน 
       - ใหผูเขารับการฝกอบรมถือหนังสือสงตัวมาวันรายงานตัว 
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