
 
 

ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๒๔๒๘                                                    กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

                                                                                                           ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

                ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

เรื่อง    ขอเชิญเขารับการฝกอบรม    

เรียน  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ) 

สิ่งที่สงมาดวย     ๑. บัญชีรายชื่อผูเขารับการฝกอบรม    จํานวน ๑ ชุด 

๒. แบบใบโอนเงินคาลงทะเบียน    จํานวน ๑ ชุด 

๓. เอกสารการเตรียมตัว     จํานวน ๑ ชุด 

ด วยกรมส งเสริ มการปกครองทองถิ่ น กํ าหนดจัดฝ กอบรมบุ คลากรทองถิ่ น หลั กสู ตร                        
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รุนที่ ๒๕ ระหวางวันที่ ๙ มกราคม – ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐          
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรูความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติที่จําเปนในการปฏิบัติงานตามบทบาท
อํานาจหนาที่ และภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหตอบสนองตอความตองการของประชาชน                      
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดพิจารณาแลวเห็นวา (…ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ...) เปนผูมีคุณสมบัติ
เหมาะสมทีจ่ะเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาว จึงขอความรวมมือแจงใหดําเนินการ ดังนี้   

๑. ชําระเงินคาลงทะเบียนการฝกอบรม ๓๒,๓๐๐ บาท (สามหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน)            
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบที่สงมาพรอมนี้ ชําระเงินภายในวันจันทรที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙                
โดยธนาคารจะออก "ใบรับชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ" ใชแทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งไดรับอนุมัติตาม
หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ ๒๕๕๒ ทั้งนี้ผูชําระเงิน
คาลงทะเบียนกอน จะไดรับการพิจารณาคัดเลือก ใหเขารับการฝกอบรมตามลําดับ 

๒.  ใหผู เข ารับการฝกอบรม รายงานตัวพรอมหนั งสือส งตัว  ณ สถานที่ ฝกอบรม                
ในวันจันทรที ่๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยแตงเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว 

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและแจงยืนยันการเขาอบรมไดที่ สวนนโยบายและ   

แผนพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก โทร.๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๘๕ หรือนายอนูวา สาและ โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๙๒ 

และสามารถตรวจสอบขอมูลหลักสูตรไดท่ี www.lpdi.go.th 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการตอไป 

ขอแสดงความนับถือ 

              ; 

                                                                     (นายชัยวัฒน ชื่นโกสุม) 
                                  รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                                                          อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
โทร. ๐-๒๕๑๖-๔๐๘๐ ตอ ๑๐๓ 
โทรสาร. ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖ 

http://www.lpdi.go.th/


ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจําตัวนักศึกษา

1 นาย สุวิทย ภูลายยาว ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. โพนทอง เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ 5460110 73989

2 น.ส. สิริกร ทองยา หัวหนาฝายสงเสริมสุขภาพ อบต. คลองเปรง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240108 410756

3 นาย สุรศักดิ์ ปองขันธ หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทม. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 4360102 406620

4 นาง สุภาภรณ กังฮา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. นาตาลวง เมืองตรัง ตรัง 5920109 422316

5 นาย นิพิฑพนธ สงวนพันธุ หัวหนาฝายสงเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. ทาตําหนัก นครชัยศรี นครปฐม 6730303 14086

6 นาง ประไพ คํามุงคุณ หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต. บานแพง บานแพง นครพนม 5480401 430200

7 น.ส. ปานรดา ไชยสอน หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต. นาแก นาแก นครพนม 5480701 428404

8 ส.อ. สุรสิฏฐิ์ พรมมารัตน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. บานผึ้ง เมืองนครพนม นครพนม 6480110 430125

9 พ.จ.อ.หญิง กษมาพร บุญมาศ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. แชะ ครบุรี นครราชสีมา 5300202 429140

10 นาง ศุภิสรา คงเสถียรพงษ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. แหลมทอง หนองบุญมาก นครราชสีมา 5302202 427906

11 นาย สมชาติ ศรีไกร ผอ.สวนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. วังน้ําเขียว วังน้ําเขียว นครราชสีมา 6302503 429120

12 น.ส. ธนิดา เวชกิจ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค 5600201 324904

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม รหัวหลักสูตร ๓๐๖๐๒๕ รุน ๒๕ ระหวางวันที่ ๙ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

12 น.ส. ธนิดา เวชกิจ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค 5600201 324904

13 นาง นวพรรษ พูลสินทรัพย ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค 5601002 324961

14 นาย กีรติ คุณวโรตม หัวหนาฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี 3120102 430136

15 นาย ซัมซูดิน รอเซะ หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต. มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 5960502 381309

16 นาย ไซนัล นิรมาณกุล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. มูโนะ สุไหงโก-ลก นราธิวาส 6961004 430380

17 นาย นัศรุดดีน เจะแน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. โคกเคียน เมืองนราธิวาส นราธิวาส 6960105 429787

18 นาย นาสรูดิน สือแม หัวหนาฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทม. สุไหงโก-ลก สุไหงโก-ลก นราธิวาส 4961001 430026

19 นาย นูรูดดีน สูลัยมาน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. มะรือโบตก ระแงะ นราธิวาส 5960502 74342

20 นาย พิทักศิษย พานิชธนาคม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. ปะลุรู สุไหงปาดี นราธิวาส 5961101 371123

21 นาย มาหามะพับลี หะยีวาจิ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. เฉลิม ระแงะ นราธิวาส 6960506 427139

22 นาย อับดุลการิม กะมะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. ปะลุกาสาเมาะ บาเจาะ นราธิวาส 6960304 427140

23 นาย อับดุลรอฮิม มะดาโอะ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. บูเกะตา แวง นราธิวาส 5960801 429729

24 นาง ดาเรศ สินสกุลวิวัฒน หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ทุงชาง ทุงชาง นาน 5550801 421745

25 น.ส. กัญญณัช ตั้งชาติ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. เมืองไผ หนองก่ี บุรีรัมย 6310506 430081

26 นาง บุญเรือง เมิดจันทึก หัวหนาฝายงานสาธารณสุข ทต. เมืองเกา กบินทรบุรี ปราจีนบุรี 5250201 419648

27 น.ส. อารีรัตน ศรีเอี่ยมตระกูล หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 5250701 430801

28 นาย มะรอซีดัง สะตา หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ตะลุบัน สายบุรี ปตตานี 5940701 74415

29 นาง ณัฏฐณิชา พันฤทธิ์ดํา หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ทามะเดื่อ บางแกว พัทลุง 5930901 430318

30 นาย มัธชานันทน มโนฤทธิฌานนท ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร 6660405 420719



ลําดับ คํานําหนาชื่อ ชื่อ นามสกุล ตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจําตัวนักศึกษา

รายชื่อผูที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร นักบริหารงานสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม รหัวหลักสูตร ๓๐๖๐๒๕ รุน ๒๕ ระหวางวันที่ ๙ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

31 นาง อมรรัตน เสนานุช ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. พุทธบาท ชนแดน เพชรบูรณ 6670209 430248

32 นาย สุรศักดิ์ ศรีประยา หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต. วาปปทุม วาปปทุม มหาสารคาม 5440901 430104

33 นาง อรทัย พานิชย หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต. นาดูน นาดูน มหาสารคาม 5441001 429749

34 นาง อัญชลี ชุมนุม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทม. ยโสธร เมืองยโสธร ยโสธร 4350102 430745

35 นาง ณัฏฐนันท อินธิจักร ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. ทาหาดยาว โพนทราย รอยเอ็ด 6451302 29845

36 นาย ธวัช วรรณแกว หัวหนาฝายงานสาธารณสุข ทต. หนองพอก หนองพอก รอยเอ็ด 5450902 429555

37 นาง สุพัตรา สิทธิเสรี ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. สวนผึ้ง สวนผึ้ง ราชบุรี 6700306 430126

38 จ.ส.อ.หญิง จันทรา กลั่นพจน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. หนองมวง หนองมวง ลพบุรี 5161101 412616

39 นาง ยุพิน พานทอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. ปาตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 5160121 420028

40 น.ส. นิรดา ธนารัตน หัวหนาฝายบริการสาธารณสุข ทต. ตนธง เมืองลําพูน ลําพูน 5510111 324317

41 น.ส. ชุติกาญจน ทิพยสุวัล หัวหนาฝายสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทน. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 3470102 372236

42 นาย เอนกสรร วงคสาย หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต. พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร 5470403 43025142 นาย เอนกสรร วงคสาย หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต. พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร 5470403 430251

43 นาย พงษศักดิ์ ศรีรัตน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. สะกอม เทพา สงขลา 6900505 430146

44 นาง วราภรณ ปานหงษา หัวหนาฝายอนามัยและส่ิงแวดลอม อบต. บานบอ เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740112 430302

45 นาย ดนัยฤทธิ์ พุมเจริญ ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. บานแกง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 6191303 428229

46 นาย พิชิต บุญพรอม ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. บานยาง เสาไห สระบุรี 6191008 408781

47 นาย ชาญณรงค แกวทุง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. บานปอม คีรีมาศ สุโขทัย 6640307 353221

48 นาย ภูรินทร กอทรัพยอนันต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 6640506 74778

49 นาง สุภานันท ศรีนวล ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. ทาฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย 6640407 41271

50 นาย เอนก หัวนา ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. บานใหมไชยมงคล ทุงเสลี่ยม สุโขทัย 6640906 11124

51 น.ส. นพมาศ ภูฆัง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. หนองโพธิ์ หนองหญาไซ สุพรรณบุรี 6721005 425361

52 นาง วรนุด มุงวิชา หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต. โนนสะอาด ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 5390403 430150

53 น.ส. ออนจันทร คงศิลป ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. โนนทัน เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 6390111 430457

54 น.ส. กชพร สิริผิวเงิน ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. โนนโพธิ์ เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ 6370114 430409

55 นาย ศิโรจน ดาทอง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม อบต. คําพระ หัวตะพาน อํานาจเจริญ 6370603 420204

56 นาง ประภัสสร บุญเที่ยง ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ทต. หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 5410301 430212

57 นาง สมศรี ออนคํา หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทม. โนนสูง-น้ําคํา เมืองอุดรธานี อุดรธานี 4410103 430213

58 นาย อาเขตต ปนสุวรรณ หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต. น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี 5411802 430588

59 น.ส. สุรีรัตน ไชยรินทร หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ทุงยั้ง ลับแล อุตรดิตถ 5530801 42348359 น.ส. สุรีรัตน ไชยรินทร หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข ทต. ทุงยั้ง ลับแล อุตรดิตถ 5530801 423483



 

พ้ืนที่วางสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจาก

ชื่อหลักสูตร รุน

ชื่อ - สกุลผูเขารับการ

ตําแหนงผูเขารับการ

ชื่อหนวยงาน : 

อําเภอ  จังหวัด : 

แบบฟอรมการชําระเงินผานธนาคาร สวนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 

: รหัสหลักสูตร - รหัสรุน : (Ref. No.1) 

: 

รหัสหนวยงาน : (Ref. No.2) 

: 

ชื่อ - สกุลผูเขารับการ

ฝกอบรม : 

สาขา 

วันที่ 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุน 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม (ตัวเลข) 

จํานวนเงินคาเขารวมอบรม 

ลงชื่อ ผูนํา

โทรศพัท ผูนํา

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

25 
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32,300.00 บาท 

สามหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน 
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Ref. No.3 :เลขประจําตัวประชาชน 

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

จํานวนเงินคาเขารวม 32,300.00 บาท........................................................................................................................................

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

(สามหมื่นสองพันสามรอยบาทถวน) 

             

 

- ทางสถาบันไดตกลงกับธนาคารกรุงไทยแลว ใหชําระคาธรรมเนียมการโอน 10 บาท เทานั้น 
- กรุณาโอนเงินคาลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทรที่ 26 ธันวาคม 2559 



 
การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนดไวในหนังสือรายงานตัว    
เขารับการอบรม พรอมหนังสือสงตัวจาก อปท.  

๒. การแตงกาย  

ชุดเรียน  ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปด-ปด และวันจันทร แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
           2) ชาย แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมทา รองเทาหุมสนสีดํา 
               ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
           3) หญิง แตงกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมทา รองเทาคัทชูสีดํา  
                ใสในวันอังคาร – วันศุกร 
ชุดออกกําลังกาย  ๑) เส้ือกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย ๒ ตัว 
        ๒) กางเกงวอรมขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย ๒ ตัว 
        ๓) รองเทาผาใบสีขาว/ถุงเทาสีขาว 

๓. ของใชสวนตัวที่จําเปนและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาใหพรอม 

๔. ของใชที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดให 
    4.๑ กระเปาเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไมบรรทัด สมุดฉีก  

 การชําระเงินคาลงทะเบียนในแตละหลักสูตร เพื่อมิใหเกิดปญหาในการเบิกจาย   

          ขอใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น ชําระโดยการโอนเงินเขาบัญชีผานทางการใหบริการ 

(Counter Service) ไดที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอรมที่แนบ  

         (Ref.No.๑) ใหใส รหัสหลักสูตร – รหัสรุน             

         (Ref.No.๒) ใหใส รหัสหนวยงาน (ตรวจสอบไดที่ www.dla.go.th คอลัมนบริการ อปท. หรือ 

รหัส อปท. สําหรับฝกอบรม)  

         (Ref.No.๓) ใหใสหมายเลขบัตรประจําตัว 13 หลัก ของผูเขารับการฝกอบรม และใหใช 

แบบใบชําระคาสาธารณูปโภคและคาบริการ เก็บไวเปนหลักฐานคาลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  

ซึ่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดรับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแลว 

หมายเหตุ  
- กรณีเขาพักกอนการอบรม จะมีคาใชจายคาหองพักเพิ่ม 600 บาท/ตอคน (ถาประสงคจะรับประทาน 

  อาหาร คาอาหารมื้อละ 100 บาท กรุณาแจง ณ จุดบริการ หากทานประสงคจะรับประทานเอง 

  นอกสถาบันฯ ก็สามารถทําได ไมจําเปนตองจายคาอาหารกับบริษัทโปรโฮเด็ล แมเนจเมนท จํากัด) 

  ติดตอหองพัก 02-516-2459  

- ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที ่พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 

 



โรงกษาปณ์
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