
ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท. หมายเหตุ
1 นาง นุจรี ชินบุตร ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 5460902
2 น.ส. รัชนีภรณ์ บุญมา นักจัดการงานทัว่ไป ทต. ภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 5460902
3 นาง วิมลรัตน์ จันทร์แดง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. อ่างทอง เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 6620118
4 นาย วัฒนาคร วารีศรลาภ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ทรายขาว สอยดาว จันทบุรี 5220701
5 นาย พชระ แก้วโกย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. เสม็ดเหนือ บางคล้า ฉะเชิงเทรา 6240207
6 น.ส. สุตินันท์ นันเรียม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา 6240411
7 นาง สุภาพร รู้รอบ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา 6240411
8 น.ส. นัชชา แก้วอุไร หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ลาดขวาง บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 5240504
9 นาง สุรีรัตน์ แต้ฮะเฮง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. พนมสารคาม พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 6240605
10 พ.จ.ท. ณัฐนันท์ รัตนโรจน์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. ห้วยใหญ่ บางละมุง ชลบุรี 5200403
11 นาย ศิริพงษ์ ทันเขิม นักทรัพยากรบุคคล อบต. บ้านแก้ง แก้งคร้อ ชัยภูมิ 6361211
12 นาง ขนิษฐา รักษ์มณี หัวหน้าส านักปลัด อบต. คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 6360306
13 นาง จิราวรรณ์ สีภูหล้า หัวหน้าส านักปลัด อบต. โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 6360307
14 นาย อภิชาติ มาชัยภูมิ นักทรัพยากรบุคคล อบต. โคกมั่งงอย คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 6360307
15 นาง เยาวภา อาสายุทธ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 6360302
16 นาง อ ามอญ แสงชัยภูมิ ผู้อ านวยการกองสวสัดิการและสังคม อบต. ช่องสามหมอ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 6360302
17 นาง รัตนา เพ็ญจันทร์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บ้านโสก คอนสวรรค์ ชัยภูมิ 6360308
18 นาง ธนนันท์ อนันต์สินชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โนนแดง บ้านเขว้า ชัยภูมิ 6360203
19 น.ส. สุวรรณา แดงสกุล หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360108
20 น.ส. สุภาพร พันธ์ชะนะ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ทต. มาบอ ามฤต ปะทิว ชุมพร 5860302
21 นาย วิธวินท์ สุทธิสาพรสรรค์ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 5230502
22 นาย ถวิล ผิวค า ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ทต. สามผง ศรีสงคราม นครพนม 5480807
23 นาย อดิศร โมท า หัวหน้าส านักปลัด ทต. สามผง ศรีสงคราม นครพนม 5480807
24 นาง อรุณี แมงกลาง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. ท่าช้าง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 6303202
25 น.ส. สุภาพร น้ ากระโทก นักทรัพยากรบุคคล อบต. หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา 6303204
26 น.ส. ณัชชา เฉลิมกติติกลุ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ส าโรง โนนไทย นครราชสีมา 6300908
27 นาง สุมาลี แท่นพุดซา หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ส าโรง โนนไทย นครราชสีมา 6300908
28 น.ส. วศินี จู้เจ้ย นักทรัพยากรบุคคล อบต. เปล่ียน สิชล นครศรีธรรมราช 6801408
29 นาย ประเสริฐศักด์ิ ขันกสิกร นักทรัพยากรบุคคล อบต. เขาทอง พยุหะคีรี นครสวรรค์ 6601011
30 นาง กรชนก ราชประโคน หัวหน้าส านักปลัด อบต. สายตะกู บ้านกรวด บุรีรัมย์ 6310809
31 น.ส. เจนจิรา โทนค า นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ อบต. หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 6310811
32 นาง รัชนี ราชประโคน หัวหน้าส านักปลัด อบต. หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 6310811
33 ส.อ. วสันต์ ขันธ์สุวรรณ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. หินลาด บ้านกรวด บุรีรัมย์ 6310811
34 น.ส. นริศรา ทับชัย นักวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการ อบต. ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 6770503

หลักสูตร หลักสูตรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินในระบบแท่ง (Broadband) รุ่นที ่12

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่30 - 31 พฤษภาคม 2559
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35 น.ส. อ้อมใจ พรหมลาศ นักวชิาการเงินและบัญชชี านาญการ อบต. ช้างแรก บางสะพานน้อย ประจวบคีรีขันธ์ 6770503
36 นาย ณัฐชัย กันหารัตน์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 6250208
37 น.ส. ชินนาฎ กาญจนธนากุล หัวหน้าส านักปลัด อบต. บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 6250306
38 ส.ต.ท. เดชา วรรณมร ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 6250306
39 นาย บุญฤทธิ์ วิลัยรัมย์ เจา้หน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน อบต. บุพราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 6250306
40 นาง วิลัดดา เคร่งจริง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ท่าเจ้าสนุก ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 6140204
41 นาย เวนิช ธัมมะวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 6830306
42 นาย อธินันท์ พลค า นิติกรช านาญการ อบต. ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต 6830306
43 น.ส. วงเดือน จอมค าสิงห์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440318
44 น.ส. สุนิสา เนติวัชรเวช นักจัดการงานทัว่ไป อบต. เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440318
45 นาง อุไรศรี ภูส าเภา นักทรัพยากรบุคคล อบต. เหล่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440318
46 นาย ประวิทย์ สามคุ้มพิมพ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ส าโรง นาเชือก มหาสารคาม 6440706
47 น.ส. กฤษฎา กอมะณี นักทรัพยากรบุคคล อบต. ลาดพัฒนา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 6440107
48 นาง ทิปกา บุญรัตน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. กาตอง ยะหา ยะลา 6950504
49 นาง ชนิตา ศรีสุวัฒน์ ผู้อ านวยการกองคลัง ทต. หัวช้าง จตุรพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 5450403
50 นาย สุบรรณ พนัธุพ์าณิชย์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ ทต. หัวช้าง จตุรพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 5450403
51 น.ส. นุจรี ม่วงสวย นักทรัพยากรบุคคล อบต. เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 6700512
52 น.ส. อนิสา อ้วนศรี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ทต. ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี 5160121
53 นาย วรศิลป์ ไชยเมืองมูล ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วิเชตนคร แจ้ห่ม ล าปาง 6520606
54 นาย จักกฤษณ์ พิศเพ่ง นักจดัการงานทั่วไป ช านาญการ อบต. ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 6331206
55 น.ส. อ าพร ผักไหม หัวหน้าส านักปลัด อบต. ผักไหม ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 6331206
56 นาย ธรายุทธ ถิ่นกาแบง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. ทุง่พอ สะบ้าย้อย สงขลา 6900606
57 นาย อิทธิเชษฐ์ อภนิันท์ธนากฤต รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. นาเกลือ พระสมุทรเจดีย์ สมุทรปราการ 6110503
58 นาง รัศมิ์ณิศา บ ารุงราษฏร์ รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. ไผ่ต่ า หนองแค สระบุรี 5190304
59 น.ส. จุไรรัตน์ ล้ิมประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัด อบต. องค์พระ ด่านช้าง สุพรรณบรีุ 6720308
60 น.ส. รุ่งลาวัลย์ ย่องแก้ว นักทรัพยากรบุคคล อบต. น้ าหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 6840809
61 น.ส. ลัลน์ลลิต พรหมแก้ว นักพัฒนาชุมชน ทต. ชุมพลบุรี ชุมพลบุรี สุรินทร์ 5320201
62 นาย ปรีชา ศรีนาคา หัวหน้าส านักปลัด อบต. โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์ 6321401
63 น.ส. สิวิกาญจน์ แพงงาม ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. โคกกลาง พนมดงรัก สุรินทร์ 6321401
64 นาย ศักด์ิดา ประเทศเสนา รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านขาว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 6410117
65 นาง สาวิตรี แสนสายเนตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ทต. โคกสูง หนองหาน อุดรธานี 5410605
66 นาง จิราพร จันฝ่าย รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านเชียง หนองหาน อุดรธานี 6410606
67 น.ส. นพรัตน์ หาญนาดี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 6410610
68 น.ส. พณาวรรณ์ ค าคูณ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 6410610
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69 น.ส. สาวิตา พรมภารักษ์ นักทรัพยากรบุคคล อบต. บ้านยา หนองหาน อุดรธานี 6410610
70 นาง ศรีไพร กล้าหาญ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ อบต. พังงู หนองหาน อุดรธานี 6410612
71 นาง พรพรรณ สมัญญา นักวิชาการศึกษา ทต. หนองเม็ก หนองหาน อุดรธานี 5410602
72 นาง สุวณี ปฏพิทัธไ์พบูลย์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. ในเมือง พิชัย อุตรดิตถ์ 5530701
73 น.ส. เรณู ศรีจนัทร์ทับ หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์ 5530104
74 น.ส. นริศา จนัทร์รองศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. คันไร่ สิรินธร อุบลราชธานี 6342504
75 นาง จิรนันท์ แสนทวีสุข ผู้อ านวยการกองคลัง อบต. โพนเมือง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี 6343102
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     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร               ส่วนของธนาคาร 
          สาขา 
          วันที่  
 

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ชื่อหลักสูตร  :                 
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  :  
 

รหัสหน่วยงาน  : (Ref.No.2) 
            

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)  :           
 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :       
 
        ลงช่ือผู้น าฝาก 
 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 
 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นไดต้กลงกับทางธนาคารกรงุไทยแล้ว ใหช้ าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่าน้ัน 
- กรุณาโอนเงินค่าอบรมก่อนเข้ารับการอบรม 

     

       

             

 



หลักสูตร การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (Broadband) 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 
          เวลา       
วัน      

09.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันที่ 1      วิชา หลักการบริหารงานบคุคล 
      ส่วนท้องถิ่นระบบแท่ง       
      (Broadband)/วิสัยทัศน์  
      และมุมมองที่จ าเปน็ต่อระบบ 
      การบริหารงานบุคคล 
      - หลักการบริหารงานบุคคล      
        ส่วนท้องถิ่น 
      - วิสัยทัศน์และมุมมองที่จ าเป็น 
        ต่อระบบการบริหารงานบุคคล 

(ผู้บริหาร สถ./กถ.) 

 
    

   
   

   
   

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

     วิชา การก าหนดโครงสร้างส่วน       
  ราชการและประเภทต าแหนง่ระบบแท่ง 
     - กรอบโครงสร้างส่วนราชการ 
     - ประเภทต าแหน่ง 
     - มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
       การก าหนดต าแหน่ง 
     - เส้นทางความก้าวหนา้  
  (วิธีการนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง      
  เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง การย้าย  
  การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ) 

 (ส านักพัฒนาระบบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น สถ.) 

    วิชา สทิธิประโยชน์และ 
    สวัสดิการระบบแท่ง 
    - เงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือน      
      และค่าตอบแทน 
    - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
      การปฏิบัติงาน 
    - ระเบียบการแต่งกายและ    
      เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(ส านักพัฒนาระบบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น สถ.) 

วันที่ 2     วิชา การด าเนินการทางวนิัย 
    ระบบแท่ง 
    - วินัย การรักษาวนิัย และ 
      การด าเนินการทางวนิัย 
    - การให้ออกจากราชการ 
    - สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณา      
      การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

 (ส านักพัฒนาระบบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น สถ.) 

 

        
             ค่าลงทะเบียน จ านวน 2,000 บาท/คน (รวมค่าที่พักและอาหารแล้ว) 



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท.  

๒. การแต่งกาย 
     ๑) วันรายงานตัว แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
     2) วันอบรม ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด าหรือกรมท่า เท่านั้น  
     3) วันอบรม หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า เท่านั้น 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส ่รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที ่www.dla.go.th คอลัมนบ์ริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 

หมายเหตุ  
- ถ้าเข้าพักก่อนการอบรม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 700 บาท/ท่าน รวมอาหารเช้า  
(ไม่ต้องส ารองห้องพัก) 
- ติดต่อห้องพัก 02-516-2459 (สถาบันฯ เปิดตลอดเวลา) 
- ไม่อนุญาตให้รีดผ้าในห้องพัก (มีบริเวณส าหรับรีดผ้า พร้อมมีเตารีดไว้บริการ) 
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