
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๗๖๐                                 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                           ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

          ๑๘ เมษายน ๒๕๕๙  

เรื่อง  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม 

เรียน  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ)  

สิ่งที่ส่งมาด้วย    ๑. แบบใบโอนเงินค่าลงทะเบียน    จ านวน ๑ ชุด 
  ๒. บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๑ ชุด 
           ๓. เอกสารการเตรียมตัว     จ านวน ๑ ชุด 

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ก าหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร           
กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิ่น รุ่นที ่๑๙ ระหว่างวันที่ ๖ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาท และภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น            
ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (...ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ...) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรดังกล่าว จึงขอความร่วมมือแจ้งให้ด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ช าระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ๑๕,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)     
ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบที่ส่ งมาพร้อมนี้  ภายในวันจันทร์ที่  ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙                    
โดยธนาคารจะออก "ใบรับช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ" ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติ          
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  ที่  กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่  ๒๔ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๒ ทั้งนี้                  
ผู้ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อน จะได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมตามล าดับ 

๒.  ให้ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรม รายงานตัวพร้อมหนั งสือส่ ง ตั ว  ณ สถานที่ฝึ กอบรม                 
ในวันจันทร์ที ่๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. โดยแต่งเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว 

ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและแจ้งยืนยันการเข้ารับการฝึกอบรมได้ที่ ส่วนนโยบายและ
แผนการฝึกอบรม นายวินัย สาดฟัก โทร.๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๘๕ หรือนายอนูวา สาแล๊ะ โทร. ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑๙๒ 
และสามารถตรวจสอบข้อมูลหลักสูตรได้ท่ี www.lpdi.go.th 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

     ขอแสดงความนับถือ         

                                                 ; 

                                                                (นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม) 
   รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 

   อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม 
โทร  ๐-๒๕๑๖-๔๐๘๐ ต่อ ๑๐๓ 

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


ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจ ำตวันักศึกษำ

1 นาย วัชระ ทาปลัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต. ผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 5461308 427665

2 นาย สิงหา มณีศิลป์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 6460716 376442

3 นาย บุญเกิด มรชัยภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาบ่อค า เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 6620120 406705

4 นาย ประธาน ศิริไพบูลย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทรงธรรม เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 6620113 372257

5 นาย พีรเพ็ชร เพลียโคตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ปางตาไว ปางศิลาทอง ก าแพงเพชร 6620901 5208

6 นาง พูลศิริ ผิวเผือก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังบัว คลองขลุง ก าแพงเพชร 6620511 5408

7 นาง นภัสวรรณ วรแสน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น 6401709 5860

8 นาย ปฏิพัทธ์ โคตรภูเขียว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นางาม มัญจาคีรี ขอนแก่น 6401706 374832

9 นาง พานิจ ท าสีทา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านหัน โนนศิลา ขอนแก่น 6402502 6636

10 น.ส. ลักษิกา นรมาตย์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น 6401703 56009

11 นาง สุภวรรณ หล่มเหลา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น 6401403 6912

12 น.ส. สุมนมาลย์ สาสุนันท์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น 6401305 6472

13 น.ส. จรรยาศิริ เดชปภา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าช้าง เมืองจนัทบุรี จันทบุรี 6220112 392079

14 น.ส. ชเนตตี วงศ์แก้ว รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คลองขุด ท่าใหม่ จันทบุรี 6220311 7617

15 น.ส. โนรา หมื่นน้อย ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ซ้ึง ขลุง จันทบุรี 5220205 357733

16 น.ส. เพียงเพ็ญ สมศรี ปลัดเทศบาลต าบล ทต. พลับพลา เมืองจนัทบุรี จันทบุรี 5220113 139184

17 นาง สุมาลี ขยันหา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนฉิมพลี บางน้ าเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 6240309 8444

18 นาย ไพบูลย์ เลิศภัทรนิติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คลองพลู หนองใหญ่ ชลบุรี 6200303 8709

19 นาย ณรงค์ ศรีจริยา รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. หางน้ าสาคร มโนรมย์ ชัยนาท 5180202 55994

20 น.ส. ขวัญใจ เปือยหนองแข้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 6361402 9760

21 นาย อ านาจ ทวีชีพ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศรีส าราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 6360310 9364

22 นาย ประยุทธ รัตนบันดาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร 6860212 10069

23 นาง สกุณา พรหมมา ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ศรีโพธิเ์งิน ป่าแดด เชียงราย 5570602 357245

24 น.ส. ธวัลรัตน์ นามธรรม ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ท่าพริกเนินทราย เมืองตราด ตราด 5230103 413436

25 นาย อนุชิต มะลิลา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาโบสถ์ วังเจ้า ตาก 6630904 410951

26 นาย จักรภพ สินศิริ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านพร้าว บ้านนา นครนายก 6260305 13726

27 นาง เจนิทตา เขม้นเขตรกจิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศรีละกอ จักราช นครราชสีมา 6300604 16422

28 นาง นัฎชมน ปัญญา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทับสวาย ห้วยแถลง นครราชสีมา 6301610 34562

29 น.ส. ปินชาภัทร เรืองฤทธิ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 5301901 399607

30 จ.อ. พรชัย โพธิรั์ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. มาบตะโกเอน ครบุรี นครราชสีมา 6300213 70364

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  กลยุทธก์ารบริหารของนักบริหารงานท้องถ่ิน รหัสหลักสูตร ๖๐๓๐๑๙ รุ่นที ่๑๙ ระหว่างวันที ่๖ - ๑๗ มถุินายน  ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจ ำตวันักศึกษำ

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  กลยุทธก์ารบริหารของนักบริหารงานท้องถ่ิน รหัสหลักสูตร ๖๐๓๐๑๙ รุ่นที ่๑๙ ระหว่างวันที ่๖ - ๑๗ มถุินายน  ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

31 นาย พิทักษ์ แสนลือชา รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. สุรนารี เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300122 397641

32 นาย อ าพล โทษา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ขามทะเลสอ ขามทะเลสอ นครราชสีมา 6301902 15418

33 น.ส. สวรส วัฒนาพิบูลยช์ยั รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตะเคียนเล่ือน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6600113 17617

34 นาง สุดารัตน์ อรัญนะภูมิ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วัดไทรย์ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 6600117 144764

35 น.ส. จิตรานนท์ ไชยวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ผาสิงห์ เมืองน่าน น่าน 6550107 19062

36 นาง กัลยารัตน์ หาญธรรมธีรวัช ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ดอนหญา้นาง พรเจริญ บึงกาฬ 5380202 255119

37 นาย อัครณัฏฐ์ บุตรพระองค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนสมบรูณ์ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 6380114 392929

38 น.ส. ปณัสพรท์ อาจอุดร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาโพธิ์ นาโพธิ์ บุรีรัมย์ 6311303 19922

39 นาย มรกต สินธุรัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย์ 6312205 19777

40 นาง มณีรัตน์ พึง่บัว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ศาลาครุ หนองเสือ ปทุมธานี 6130407 32772

41 นาง อรอนงค์ สมสวย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เชยีงรากน้อย สามโคก ปทุมธานี 6130705 20991

42 น.ส. ดรุณี คงมาก รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพธิเ์อน ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6140208 22723

43 นาง ธัญยธรณ์ ธัญสิริพิสิฐ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ปราสาททอง บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 5140607 141917

44 นาง วาศิณี กิจรัตนี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านหว้า บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 6140616 71891

45 นาง วิลัดดา เคร่งจริง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6140204 22661

46 นาง อัญชลี ปั้นเหน่งเพ็ชร์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ลาดบัวหลวง ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา 6141007 8241

47 นาย บดินทร์นาท ไชยสงคราม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อ่างทอง เชียงค า พะเยา 6560311 23601

48 นาย เกียรติพงศ์ พรหมณะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บางทอง ท้ายเหมือง พังงา 6820805 249358

49 นาย วีรศักด์ิ ส่องแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หล่อยูง ตะกั่วทุง่ พังงา 6820406 23758

50 น.ส. นภัสวรรณ บุญฮุย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร 6660408 24417

51 นาย วสุพล พลัง รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร 5660201 182891

52 นาย วิชิต พงษ์เหล็ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังกรด บางมูลนาก พิจิตร 6660509 24728

53 น.ส. ญาตา ศิริมาตย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 6670606 25634

54 นาย ชวลิต ศรีสารคาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดงบัง นาดูน มหาสารคาม 6441005 161022

55 นาย ยุทธศาสตร์ ค าแสนพันธ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองบวัแก้ว พยัคฆภมูิพสัิย มหาสารคาม 6440815 36868

56 ว่าทีร่.ต. สมศักด์ิ พรมเด่ือ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองม่วง บรบือ มหาสารคาม 6440607 27238

57 นาย โกเมท ธนรัตนพ์ิศาล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แม่ลาน้อย แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 6580509 390761

58 นาย เอกชัย สมจิตร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 6580508 373977

59 น.ส. ทิวาพร ไชยทะ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองพอก หนองพอก ร้อยเอ็ด 6450903 31396

60 นาย วีระศักด์ิ จันทร์เต้ีย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ขี้เหล็ก ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 6450309 29494



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจ ำตวันักศึกษำ

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  กลยุทธก์ารบริหารของนักบริหารงานท้องถ่ิน รหัสหลักสูตร ๖๐๓๐๑๙ รุ่นที ่๑๙ ระหว่างวันที ่๖ - ๑๗ มถุินายน  ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

61 นาง สุภาพร พรมวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. มะบ้า ทุง่เขาหลวง ร้อยเอ็ด 6452004 30722

62 น.ส. นวพร เมืองวงษ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 6210402 31641

63 นาง ภิญญดา พูศิ่ริถิรพร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กองดิน แกลง ระยอง 6210315 163210

64 น.ส. ยุวพร ดีพุดซา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง 6210116 15646

65 นาง ศุภากร อ่อนศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง 6210704 31726

66 ว่าทีร่.ต. วรวรรธน์ รอตเกษม รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. บางแพ บางแพ ราชบุรี 5700601 420986

67 น.ส. ธนัฎฐาธร ด่านอินถา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. สบปราบ สบปราบ ล าปาง 6521104 33344

68 ว่าทีร่.ต. อุดม สุวรรรณพิมพ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. แม่ถอด เถิน ล าปาง 6520805 373811

69 นาง สุพัตรา จันทร์ศิริ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ป่าซาง ป่าซาง ล าพูน 5510602 412232

70 นาย สรายุทธ ศักด์ิเรืองฤทธิ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ผาขาว ผาขาว เลย 6421203 375309

71 น.ส. ชญานุช บุตรกระโทก ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตองปิด น้ าเกล้ียง ศรีสะเกษ 6331502 72958

72 นาย ไพโรช สุขประเสริฐ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หว้ยตามอญ ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 6331707 36262

73 นาย ชัยยา บุตรละคร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ม่วง บ้านม่วง สกลนคร 6471003 57201

74 น.ส. นิรมล นามฮุง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองปลิง นิคมน้ าอูน สกลนคร 6470703 37358

75 นาง ปาณิดา ทิพย์ทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ต้นผ้ึง พังโคน สกลนคร 6470503 36674

76 นาย ปิยวิทย์ โชติเกียรติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บงเหนือ สว่างแดนดิน สกลนคร 6471211 36934

77 น.ส. เพ็ญแข ราชชมภู รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โพนงาม อากาศอ านวย สกลนคร 6471105 37113

78 นาย ภานุศาสน์ อ้วนอินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต. นาซอ วานรนิวาส สกลนคร 5470803 36806

79 นาย วิวรรธน์ ขันเพียแก้ว ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ไร่ พรรณานิคม สกลนคร 5470406 139410

80 นาย ศุภวัฒน์ สหะจิตตา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. มาย บ้านม่วง สกลนคร 6471010 37172

81 น.ส. สมจิตร ผิวยะเมือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อินทร์แปลง วานรนิวาส สกลนคร 6470814 37506

82 นาย อภิศักด์ิ จันทรโคตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนสะอาด บ้านม่วง สกลนคร 6471009 60618

83 นาย ธรายุทธ ถิ่นกาแบง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุง่พอ สะบ้าย้อย สงขลา 6900606 38742

84 นาย มานิตย์ จันทรแก้ว ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เปียน สะบ้าย้อย สงขลา 6900610 37631

85 นาง อภิญญา มีชัยชนะ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. สทิงพระ สทิงพระ สงขลา 5900201 411727

86 นาย ซาฟีอี กาสา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านควน เมืองสตูล สตูล 6910109 407621

87 นาย สอาด กาดีโลน รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล 6910113 161920

88 นาย กฤษณ์ สุขส าราญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกสว่าง เมืองสระบุรี สระบุรี 6190106 40527

89 นาง ฐานิตา ราชวงษ์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. คชสิทธิ์ หนองแค สระบุรี 5190301 414582

90 น.ส. บุษกร ทาสี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. มวกเหล็ก มวกเหล็ก สระบุรี 6191103 162846



ล ำดบั ค ำน ำหน้ำชือ่ ชื่อ นำมสกุล ต ำแหน่ง อปท. สังกัด อ ำเภอ จังหวัด รหัส อปท. รหัสประจ ำตวันักศึกษำ

รายชื่อผูทีไ่ดร้ับการคัดเลือกเขา้ฝึกอบรม

หลักสูตร  กลยุทธก์ารบริหารของนักบริหารงานท้องถ่ิน รหัสหลักสูตร ๖๐๓๐๑๙ รุ่นที ่๑๙ ระหว่างวันที ่๖ - ๑๗ มถุินายน  ๒๕๕๙

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

91 นาย อธิวัฒน์ ทวีโชควรพัฒน์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. หินกอง หนองแค สระบุรี 5190302 1743

92 นาง จริยา ปานบุตร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาขุนไกร ศรีส าโรง สุโขทัย 6640610 64226

93 นาย มนตรี พุทธโอวาท รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านกุ่ม สองพีน่้อง สุพรรณบุรี 6720715 42083

94 นาง สุวีนา วงษ์เชียงเพ็ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 6720302 42261

95 นาย กฤษดา ลาชโรจน์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 5840205 393140

96 น.ส. ชนิดาภา นิลภูศรี ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 6840806 36110

97 นาง ศรัณฉัตร สมชาติ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี 6840604 43129

98 นาง อุบลรัตน์ มณีนิล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 6841107 43205

99 นาง ขวัญบงกช แก้วดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ส าเภาลูน บัวเชด สุรินทร์ 6321305 43992

100 นาย ถนอม สุขตาม รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. กระหาด จอมพระ สุรินทร์ 5320403 57565

101 นาย พิเชฐ บุญประสิทธิ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ประทัดบุ ปราสาท สุรินทร์ 6320517 163376

102 นาง ยุวดี ปะจะนัง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หนองบัว ศีขรภูมิ สุรินทร์ 6320915 43246

103 นาย กฤษติพงษ์ สุป้อง ปลัดเทศบาลต าบล ทต. สุวรรณคูหา สุวรรณคูหา หนองบัวล าภู 5390502 427153

104 นาย สัญญา พ่วงสมบัติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาแต้ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370120 397451

105 นาง กชกร บุญทองอ่อน รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. โนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี 5410501 46629

106 นาย เจษฏาวธ กุลชาติ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. อุ่มจาน ประจักษศิ์ลปาคม อุดรธานี 6412503 161059

107 น.ส. ปริศนา สามารถ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทับกุง หนองแสง อุดรธานี 6412103 18112

108 นาง กัญญาพัชร พิบูลมัยกิจ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ตาลสุม ตาลสุม อบุลราชธานี 5342001 73904

109 นาง จตุพร จูเกษม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนกาเล็น ส าโรง อบุลราชธานี 6342201 399417

110 น.ส. จุฑามาศ พวงเพชร รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. กองโพน นาตาล อบุลราชธานี 6343001 73943

111 น.ส. นริศา จันทร์รองศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คันไร่ สิรินธร อบุลราชธานี 6342504 48633

112 นาง ภูมิใจ ทองทับ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ดอนจิก พิบูลมังสาหาร อบุลราชธานี 6341909 48672

113 นาย มนูญศักด์ิ แสนทวีสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านแขม พิบูลมังสาหาร อบุลราชธานี 6341913 406304

114 นาย มังกร ค าเพาะ ปลัดเทศบาลต าบล ทต. ปทุม เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี 5340104 427010

115 นาย เมธาสิทธิ์ ต้ังลิขิตชุมมวน รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. อุบล เมืองอบุลราชธานี อบุลราชธานี 5340103 411966

116 นาง วชิราภรณ์ ศรีงาม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คอนสาย ตระการพชืผล อบุลราชธานี 6341109 46121

117 นาย สมศักด์ิ จันทร์แจ่ม รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาค าใหญ่ เขื่องใน อบุลราชธานี 6340416 48930

118 ว่าทีร่.ต. สุวโรจน์ บุดดาวงศ์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คูเมือง วารินช าราบ อบุลราชธานี 6341507 48540
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(ตัวหนังสือ) : 

ลงชื่อ ผู้น า
ฝาก โทรศพัท์ ผู้น า
ฝาก 

กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิ่น 

กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานท้องถิ่น 
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นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

  

0 1 9 6 0 3 

15,400.00 บาท 

หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน 
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...............

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

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

......... 

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

.... 

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

.... 

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

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

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

..... 

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

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

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

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

Ref. No.3 :  
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
.............. 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วม
อบรม : 

15,400.00 บาท ........................................................................................................................................
................. 

(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมภายในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2559 

             



จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม หลักสูตรละประมำณ ๘๐ ท่ำน 

โดยดูจำกกำรโอนเงินหำกมี ผู้ช ำระเงินเกินท่ีก ำหนด           

ทำงสถำบันจะพจิำรณำอีกครัง้ หรือในรุ่นต่อไป (รุ่นท่ีว่ำง) 

การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 
1. การรายงานตัว 07.00 – 09.00 น. ตามวัน เวลา และสถานที่ ก าหนดไว้ในหนังสือ รายงานตัวเข้ารับการอบรม               
    พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 
2. การแต่งกาย 

   2.1 ชุดเรียน  (1) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
       (2) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเสื้อสูท/แจ๊คเก๊ตสีด า ใส่ในวันรายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
          (3) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร - วันศุกร์ 
          (4) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร - วันศุกร์ 
          (5) เตรียมเนคไท สีเข้ม มาด้วย 
    2.2 ชุดออกก าลังกาย   (1) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย 2 ตัว 
 (2) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย 2 ตัว  รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 
3. ของใช้ส่วนตัวท่ีจ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 
4. ของใช้ท่ีสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.1 กระเป๋าเอกสาร  1   ใบ                  4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 
 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร (รวมค่าอาหารและห้องพักแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียน-สิ้นสุดการอบรม) 
 เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการ  โอนเงินเข้าบัญชี                 
ผ่านทางการให้บริการ (Counter Service) ได้ที ่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
    ส าหรับการกรอกข้อมูลใน ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
    (Ref.No.1) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น   มีเลข 6 หลัก 
    (Ref.No.2)  ให้ใส ่รหัส อปท.    มีเลข 7 หลัก  
     (Ref.No.3)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ให้ถ่ายส าเนาสลิปใบโอนเงินถือมาในวันลงทะเบียน  เอกสารตัวจริงให้ใช้แทนแบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เป็นหลักฐาน 
ลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ในการเงินเบิกจ่ายต่อไป ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
*  ห้ามน าเตารีด ไปรีดผ้าในห้องพัก มีสถานที่ ซักรีด บริการอยู่ท่ีชั้น 2 ลานจอดรถ ของอาคาร 
ตาราง เวลาลงทะเบียนห้องพัก วันก่อนการฝึกอบรม และลงทะเบียนวันแรก 

วันเข้าพัก ลงทะเบียนที่พักช่วงเวลา อาหารเย็น 18.00-20.00 น. อาหารเช้า 06.00-08.00 น. ค่าท่ีพัก 
วันฝึกอบรม 00.01 - 08.00 น. - ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ - 
วันฝึกอบรม 08.01 น. เป็นต้นไป - - - 

ก่อนวันฝึกอบรม 20.00 - 23.59 น. - ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ 600 
ก่อนวันฝึกอบรม ก่อนเวลา 18.00 น. ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ ถ้าประสงค์ทานอาหาร ติดต่อเคาน์เตอร์ 600 

ตย1. เปิดวันท่ี 10 มาลงทะเบียนเรียน เวลา 08.30 น. แล้วไปลงทะเบียนเข้าห้องพักที่เวลา 08.30 น. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ 
ตย2. เปิดวันท่ี 10 ลงทะเบียนเข้าห้องพัก วันท่ี 10 ตั้งแตเ่วลา 00.01 น. ช าระค่าห้อง 0 บ.   อาหารเช้า ไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน  
       ถ้าประสงค์จะทานติดต่อ  เคาน์เตอร์ บริษัทผู้ให้บริการที่พัก  
ตย3. เปิดวันท่ี 10 ลงทะเบียนเข้าห้องพัก วันท่ี 9 ก่อนเวลา 18.00 น. ช าระค่าห้อง 600 บ.  ค่าอาหารเย็น-เช้า ไม่รวมอยู่ในค่าลงทะเบียน 
       ถ้าประสงค์จะทานติดต่อ เคาน์เตอร์ บริษัทผู้ให้บริการที่พัก 

* หมายเหตุ -  ตั้งแต่เร่ิมเข้าอบรม จนสิ้นสุดการอบรม หาก ถูกเรียกเก็บ ค่าเสียหายเพิ่มเติมใดๆ  
                   หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  กรุณาแจ้ง  อ.ประจ าโครงการฯ   ก่อนช าระเงิน   
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โรงกษาปณ์
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