
 

 
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ว ๑๑๓๙                                                    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                                                                                                           ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 
           ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

เรื่อง    ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม    

เรียน  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ตามบัญชีรายชื่อ) 

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

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ก าหนดจัดฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น หลักสูตร                          
กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ ๙ ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สถาบันพัฒนา
บุคลากรท้องถิ่น ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง ๘) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   
เพ่ือพัฒนาศักยภาพความรู้ความเข้าใจ ทักษะ ทัศนคติที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามบทบาทอ านาจหน้าที่    
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน กรมส่ งเสริม               
การปกครองท้องถิ่น ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า (…ตามบัญชีรายชื่อที่แนบ...) เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้า
รับการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว จึงขอความร่วมมือแจ้งให้ด าเนินการ ดังนี้   

๑. ช าระเงินค่าลงทะเบียนการฝึกอบรม ๑๕,๔๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)                       
ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบที่ส่งมาพร้อมนี้  ภายในวันพฤหัสบดีที่  ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙                    
โดยธนาคารจะออก "ใบรับช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ" ใช้แทนใบเสร็จรับเงิน ซึ่งได้รับอนุมัติ             
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่  กค ๐๔๒๗/๐๓๘๗๒ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ทั้งนี้                   
ผู้ช าระเงินค่าลงทะเบียนก่อน จะได้รับการพิจารณาคัดเลือก ให้เข้ารับการฝึกอบรมตามล าดับ 

๒.  ให้ผู้ เข้ ารับการฝึกอบรม รายงานตัวพร้อมหนั งสือส่ งตัว  ณ  สถานที่ ฝึกอบรม                
ในวันจันทร์ที ่๑ สิงหาคม 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

๑ นาง ตรีรินทร์ พันธ์นิตย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่ 6810403 2548

๒ นาง ศรัญดา แป้นเขียว หัวหน้าส านักปลัด ทต. หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 5711002 373076

๓ นาง อิสรีย์ ทองค า หัวหน้าส านักปลัด ทต. ดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี 5710508 55639

๔ นาย อนุศิษฏ์ รัตน์วิชัย ผู้อ านวยการวิชาการและแผนงาน ทต. ธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 5460302 163288

๕ น.ส. กชนิภา ภคศิริวัฒนา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน อบจ. ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 2620101 427767

๖ นาย ชัยพฤกษ์ จันโทสถ หัวหน้าส านักปลัด อบต. วังตะแบก พรานกระต่าย ก าแพงเพชร 6620609 390904

๗ นาง ปาริชาติ เสาศิลา หัวหน้าฝ่ายติดตามประเมินผล อบจ. ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 2620101 164393

๘ นาง เพทาย สาระชาติ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยว อบจ. ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร ก าแพงเพชร 2620101 428212

๙ นาง นัชชา เพ็งพักตร์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. ล าน้ าพอง น้ าพอง ขอนแก่น 5400705 183

๑๐ นาย รภัทร กิจกาญจน์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. เขาววั-พลอยแหวน ท่าใหม่ จันทบุรี 5220305 58040

๑๑ นาย สมคิด บุญครอบ นักบริหารงานทัว่ไป อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 2200101 159928

๑๒ นาง สมใจ วิริยพงศ์รัตน์ นักบริหารงานทัว่ไป อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี 2200101 354703

๑๓ น.ส. ชวนพิศ เลิศประเสริฐ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ 6360607 9608

๑๔ น.ส. นันทาภิวฒัน์ เรืองโอชา หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หลวงศิริ หนองบัวแดง ชัยภูมิ 5360502 42462

๑๕ นาง นางศุภรัศมิ์ มลิินคณาพัฒน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านเจียง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ 6361403 408082

๑๖ นาย ศักดา สุรพล หัวหน้าส านักปลัด อบต. ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360122 371400

๑๗ น.ส. ศิริรัตน์ พิกุลทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร 6860602 189466

๑๘ นาง สมใจ ชูบุญทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร 6860605 10344

๑๙ นาย จีระศักด์ิ เสนาป่า รองปลัดเทศบาลต าบล ทต. สันมะค่า ป่าแดด เชียงราย 5570601 11475

๒๐ นาย ธณวรรธณ์ พรหมมา หัวหน้าส านักปลัด ทต. บ้านแปะ จอมทอง เชียงใหม่ 5500203 402976

๒๑ นาง รัตนาภรณ์ สิงห์จันทร์ หัวหน้าส านักปลัด ทต. คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด 5230201 56177

๒๒ จ.อ. พิทักษ์ แสงยืน หัวหน้าส านักปลัด อบต. แม่อุสุ ท่าสองยาง ตาก 6630507 13283

๒๓ นาย ธนภณ ณภัทรธงชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล อบต. วังน้ าเขียว วังน้ าเขียว นครราชสีมา 6302503 372637

๒๔ นาง พัชยา เก้าซ้วน หวัหน้าฝ่ายปอ้งกนัและรักษาความสงบ ทต. วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 5302103 417977

๒๕ จ.อ. สุรพล หวังรวยกลาง หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หนองบัวลาย บัวลาย นครราชสีมา 5303001 359193

๒๖ นาง ณิชาพร โอภาโส นักบริหารงานทัว่ไป อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 2800101 56349

๒๗ นาย อักขราธร แพ่งโยธา หัวหน้าส านักปลัด ทต. ท่าแพ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 5800106 427910

๒๘ นาย ปรเมฑฐ์ ภศิูริววิฒัเมธากลู หัวหน้างานธุรการ ทต. โนนสว่าง เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ 5380103 73627

๒๙ น.ส. สุวิษา เงินประเสริฐ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. หนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี 5130401 54733

๓๐ นาง ปิยะธิดา หญีตน้อย หัวหน้าส านักปลัด อบต. พงศ์ประศาสน์ บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 6770410 21439

 รำยชื่อผูทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร  กลยุทธ์กำรบริหำรของนักบริหำรงำนทัว่ไป รหัวหลักสูตร ๖๒๑๐๐๙ รุ่นที ่๙ ระหว่ำงวันที ่๑ - ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี



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

 รำยชื่อผูทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร  กลยุทธ์กำรบริหำรของนักบริหำรงำนทัว่ไป รหัวหลักสูตร ๖๒๑๐๐๙ รุ่นที ่๙ ระหว่ำงวันที ่๑ - ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

๓๑ นาง นิภาวรรณ บุญมาเลิศ หัวหน้าส านักปลัด อบต. สิงหนาท ลาดบวัหลวง พระนครศรีอยธุยา 6141004 191729

๓๒ น.ส. พัชชา ศรีเพชร หัวหน้าส านักปลัด อบต. ข้าวเม่า อุทัย พระนครศรีอยธุยา 6141402 22699

๓๓ ส.อ. วีระ ใยบัว หวัหนา้ฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. ธนู อุทัย พระนครศรีอยธุยา 6141404 22697

๓๔ น.ส. สิริพร นันท์ตา หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป อบจ. พิษณุโลก เมืองพษิณุโลก พิษณุโลก 2650101 427751

๓๕ นาย วีรวัฒน์ เกี้ยงกรม หัวหน้าส านักปลัด อบต. เสือเฒ่า เชียงยืน มหาสารคาม 6440506 72289

๓๖ นาย สุนันท์ วรรณภักด์ิ หัวหน้าส านักปลัด อบต. แพง โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440303 26947

๓๗ จ.อ. สาธิต ถีระพันธ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โพธิไ์ทร ป่าต้ิว ยโสธร 6350503 358858

๓๘ น.ส. ขนิษฐา อ่อนประเสริฐ นักบริหารงานทัว่ไป อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 2950101 72414

๓๙ นาง ราณี บัวแก้ว หวัหนา้ฝ่ายบริหารทั่วไป อบจ. ยะลา เมืองยะลา ยะลา 2950101 192950

๔๐ น.ส. จิรัญญา ไกรยสวน นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ค้อใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 6450611 30865

๔๑ ส.อ. ประยุทธ สิงห์ขัน หวัหนา้ฝ่ายวิชาการและแผนงาน ทต. โพนทอง โพนทอง ร้อยเอ็ด 5450702 393441

๔๒ นาง ยุวดี ถนอมเเสง นักบริหารงานทัว่ไป ทม. ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 4450102 193168

๔๓ นาง พรทิพย์ สุวรรณโชติ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ทต. ละอุ่น ละอุ่น ระนอง 5850201 427797

๔๔ นาย ตวงสิทธิ์ อภิชัยบุคคล นักบริหารงานทัว่ไป อบจ. ระยอง เมืองระยอง ระยอง 2210101 427405

๔๕ นาง สิริพรรณ เอกสุภาพันธุ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางบุตร บ้านค่าย ระยอง 6210503 3059

๔๖ จ.ส.อ. อ านาจ สิงทยม หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป อบต. เขาขลุง บ้านโป่ง ราชบุรี 6700512 412184

๔๗ น.ส. กัลยา เหล่าบ้านค้อ หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป ทต. สระโบสถ์ สระโบสถ์ ลพบุรี 5160801 190940

๔๘ นาย นัฐพันธ์ บุตรต๋า นักบริหารงานทัว่ไป ทต. นาครัว แม่ทะ ล าปาง 5521005 370241

๔๙ นาง พีรภาว์ ใหม่กิติ นักบริหารงานทัว่ไป ทน. ล าปาง เมืองล าปาง ล าปาง 3520102 193679

๕๐ นาง อภิสรา อานภุาพยรรยง หวัหน้าฝ่ายประชาสัมพนัธ์ อบจ. ล าปาง เกาะคา ล าปาง 2520101 403499

๕๑ น.ส. พิชญ์ลภา ใจแก้ว หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านเรือน ป่าซาง ล าพูน 6510608 33481

๕๒ นาย กฤษ ไชยสิทธิ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. สานตม ภูเรือ เลย 6420705 34070

๕๓ นาง ชญานุตน์ ชัยดวงดี หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าศาลา ภูเรือ เลย 6420702 33876

๕๔ นาง ปาริชาติ แสนใจวุฒิ หัวหน้าส านักปลัด อบต. เชียงคาน เชียงคาน เลย 6420304 160393

๕๕ นาง ภัทรวรรณ ค าบุรี หัวหน้าส านักปลัด อบต. ปากตม เชียงคาน เลย 6420308 172292

๕๖ น.ส. มนฤดี กิริซี หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองง้ิว วังสะพุง เลย 6420911 161497

๕๗ นาย วุฒิชัย กุลรัตน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. โพนสูง ด่านซ้าย เลย 6420509 33990

๕๘ นาย เสกสรร แสนใจวุฒิ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หาดทรายขาว เชียงคาน เลย 6420309 162132

๕๙ นาง อัมพร กุลรัตน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. กกทอง เมืองเลย เลย 6420112 371094

๖๐ น.ส. ปิยะ รัตนา หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตะเคียนราม ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 6331705 34725



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

 รำยชื่อผูทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร  กลยุทธ์กำรบริหำรของนักบริหำรงำนทัว่ไป รหัวหลักสูตร ๖๒๑๐๐๙ รุ่นที ่๙ ระหว่ำงวันที ่๑ - ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

๖๑ นาง พัชราวดี ปักโคทะกัง นักบริหารงานทัว่ไป อบต. เมืองน้อย กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 6330311 35534

๖๒ จ.อ. เดชณรงค์ เกษวิทย์ ผู้อ านวยการวิชาการและแผนงาน ทต. โคกภู ภูพาน สกลนคร 5471801 36536

๖๓ นาย ปัญญาณัฎฐ์ ปาตู หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองแวงใต้ วานรนิวาส สกลนคร 6470810 36897

๖๔ จ.อ. เศรษฐา จิตธรรม นักบริหารงานทัว่ไป ทต. ส่องดาว ส่องดาว สกลนคร 5471301 359634

๖๕ นาย ปริชาติ หลุ่มใส หัวหน้าส านักปลัด อบต. วัดประดู่ อัมพวา สมุทรสงคราม 6750310 410544

๖๖ น.ส. ศิวพรทิพย์ ฉิมจินดา หวัหนา้ฝ่ายบริหารทั่วไป อบต. โคกขาม เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร 6740108 394195

๖๗ นาง ธาราทิพย์ นาคสกุล หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว 6270607 40185

๖๘ น.ส. วรรณลักษณ์ อัครเมธารัตน์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองน้ าใส วัฒนานคร สระแก้ว 6270510 9774

๖๙ นาย วิโรจน์ พันธวรรณ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง ทม. วังน้ าเย็น วังน้ าเย็น สระแก้ว 4270401 158975

๗๐ นาย ศักด์ิณรงค์ แก้วพรหม หัวหน้าส านักปลัด อบต. ผ่านศึก อรัญประเทศ สระแก้ว 6270608 40266

๗๑ น.ส. เสน่ห์ พายส าโรง หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. บา้นใหม่หนองไทร อรัญประเทศ สระแก้ว 5270602 40237

๗๒ น.ส. ปวริสา แซ่ล้ิม หัวหน้าส านักปลัด ทต. เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 5720207 401889

๗๓ นาง ยุคลธร สุคนธมาน หัวหน้าส านักปลัด อบต. ร้ัวใหญ่ เมืองสุพรรณบรีุ สุพรรณบุรี 6720123 422759

๗๔ นาง สมาพร กาฬภักดี หัวหน้าส านักปลัด ทต. หนองกระทุม่ เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 5720208 42401

๗๕ นาย ธรรมนูญ ทองส่งโสม หัวหน้าส านักปลัด อบต. บางเดือน พุนพิน สุราษฎร์ธานี 6841715 159348

๗๖ น.ส. ศิริรักษ์ ทักษิณากุล หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. วัดประดู่ เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 5840103 73560

๗๗ น.ส. ปาริฉัตร ศาลางาม หัวหน้าส านักปลัด ทต. กระหาด จอมพระ สุรินทร์ 5320403 44060

๗๘ นาง สุธิดา แสงรัมย์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ตร าดม ล าดวน สุรินทร์ 6321102 43521

๗๙ น.ส. สุพัตรา จ าปาทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ปรือ ปราสาท สุรินทร์ 6320510 43798

๘๐ นาง วิภาวรรณ หูกทอง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าบ่อ ท่าบ่อ หนองคาย 6430208 44383

๘๑ นาย วณาวุฒิ ด้วงหอม หัวหน้าฝ่ายปกครอง ทต. นาค าไฮ เมืองหนองบัวล าภู หนองบวัล าภู 5390103 1546

๘๒ น.ส. กานต์ติมา จันทร์งาม นักบริหารงานทัว่ไป อบจ. อ่างทอง เมืองอ่างทอง อ่างทอง 2150101 53419

๘๓ น.ส. วะไลภรณ์ ไชยโย หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาหว้า ปทุมราชวงศา อ านาจเจริญ 6370305 46050

๘๔ นาย วิชยชนม์ ชาลีชล หัวหน้าส านักปลัด อบต. คึมใหญ่ เมืองอ านาจเจริญ อ านาจเจริญ 6370110 45894

๘๕ น.ส. นิลวรรณ วัฒนเศรษฐ์โชติ หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. สร้างคอม สร้างคอม อุดรธานี 5412001 46936

๘๖ นาย พินิจ สรวงศิริ หัวหน้าส านักปลัด ทต. ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี 5411002 57673

๘๗ น.ส. ยุพาพร ส าแดงชัย หวัหน้าฝ่ายอ านวยการ ทต. ตาลเลียน กุดจับ อุดรธานี 5410203 415624

๘๘ จ.ส.อ. ราชิต ระพิมพ์ หวัหนา้ฝ่ายบริหารทั่วไป ทต. หนองขอนกว้าง เมืองอดุรธานี อุดรธานี 5410110 411687

๘๙ นาง สมยงค์ ค าแสนเทียะ หัวหน้าส านักปลัด อบต. ท่าล่ี กุมภวาปี อุดรธานี 6410409 162714

๙๐ น.ส. สุภัชชา ธรรมแสง หัวหน้าส านักปลัด อบต. ดอนกลอย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี 6412302 47192



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

 รำยชื่อผูทีไ่ดร้ับกำรคัดเลือกเขำ้ฝึกอบรม

หลักสูตร  กลยุทธ์กำรบริหำรของนักบริหำรงำนทัว่ไป รหัวหลักสูตร ๖๒๑๐๐๙ รุ่นที ่๙ ระหว่ำงวันที ่๑ - ๑๒ สิงหำคม ๒๕๕๙

ณ สถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถ่ิน อ ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธำนี

๙๑ นาย ยุทธพงค์ ดีสุข หัวหน้าส านักปลัด ทต. ทองแสนขัน ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 5530901 402561

๙๒ น.ส. สุดาสินี ศรีวุฒิกุล หัวหน้าส านักปลัด ทต. พระเสด็จ ลับแล อุตรดิตถ์ 5530806 407231

๙๓ นาย ฐิติวิชญ์ ภักดี หัวหน้าส านักปลัด อบต. หนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 6610406 398963

๙๔ น.ส. กัญญาณัฐท์ สนใจ หัวหน้าส านักปลัด อบต. บ้านแขม พบิูลมังสาหาร อุบลราชธานี 6341913 48527

๙๕ นาย ขจรศักด์ิ สีเทา หัวหน้าส านักปลัด อบต. นาโพธิ์กลาง โขงเจียม อุบลราชธานี 6340304 48235

๙๖ นาย เชวงศักด์ิ พุฒพันธ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต. เหล่าแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี 6342402 50077

๙๗ น.ส. ธัญญาลักษ์ ศรีพลาย หัวหน้าส านักปลัด อบต. ก่อเอ้ เขื่องใน อุบลราชธานี 6340404 49702

๙๘ นาง ศรัญญา ดอนสิงห์ นักบริหารงานทัว่ไป อบต. ไร่ใต้ พบิูลมังสาหาร อุบลราชธานี 6341907 49613

๙๙ น.ส. สุดาวรรณ หอมเงิน หัวหน้าส านักปลัด อบต. ป่าโมง เดชอุดม อุบลราชธานี 6340719 49358



 
พ้ืนที่ว่างส าหรับติดส าเนาเอกสารรับช าระเงินจาก

ธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: 

รุ่น
ที่ 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : ต าแหน่งผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : ชื่อหน่วยงาน : 

อ าเภอ  
: 

จังหวัด : 

แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร ส่วนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร 
: รหัสหลักสูตร - รหัสรุ่น : (Ref. No.1) 
: 

รหัสหน่วยงาน : (Ref. No.2) 
: 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม : 

สาขา 

วันที่ 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) 
: 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
(ตัวหนังสือ) : 

ลงชื่อ ผู้น า
ฝาก โทรศพัท์ ผู้น า
ฝาก 

กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป 

กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป 

9 

 

 

นักบริหารงานทั่วไป 
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15,400.00 บาท 

หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน 
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เลขประจ าตัวประชาชน Ref. No.3 
:............................................................................................................................. .............................................
.... 

จ านวนเงินค่าเข้าร่วม
อบรม : 

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

(หนึ่งหมื่นห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

             
 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ช าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาโอนเงินค่าลงทะเบียนอบรมภายในก่อนวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 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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