
 

 

 

 
 

ที่ มท 0802.4/ว  2168          กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  
                      ถนนนครราชสีมา  กทม. 10300 
 

   2  พฤศจิกายน  2548 
 

เร่ือง  โครงการฝกอบรมขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในสายงาน 
        ที่เร่ิมตนจากระดับ 3  
 

เรียน  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัด 
 

ส่ิงที่สงมาดวย  1.กําหนดการฝกอบรมตามหลักสูตรโรงเรียนปลัดอําเภอ จาํนวน 1 ชุด 
        2.โครงการฝกอบรมขาราชการที่ไดรับการคดัเลอืกและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในสายงาน 

                     ที่เร่ิมตนจากระดับ 3  (ตําแหนงเจาพนกังานปกครองและนักวิชาการเงินและบญัชี) 
                     กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  จาํนวน 1 ชุด 
 

         ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะดาํเนนิการฝกอบรมขาราชการที่ไดรับการคดัเลือกและแตงตั้ง 
ใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3  (ตําแหนงเจาพนักงานปกครองและตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญช)ี 
 ตามหลักสูตรโรงเรียนปลัดอําเภอ  วิทยาลัยการปกครอง  กรมการปกครอง(กลุมผูไมมีวุฒปิริญญาตรีตรงตามคุณสมบัติ
เฉพาะสําหรับตําแหนง) และหลักสูตรที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินดาํเนินการกําหนดรวมกบัสํานักงาน ก.พ.  
(กลุมผูมีวุฒิปริญญาตรีตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนง)  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 
 

         กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงใครขอใหทานพิจารณาดําเนินการ  ดังนี้  
        1. แจงขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรโรงเรียน 

ปลัดอําเภอ  วิทยาลัยการปกครอง  กรมการปกครอง  ดังน้ี (ส่ิงที่สงมาดวย 1) 
  1.1 กําหนดรุนการอบรม 

 รุนที่ 4 ระหวางวันที่  14 พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม  2548  ณ  โรงเรียนนักปกครองระดับสูง 
     รุนที่ 5 ระหวางวันที่  14 พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม  2548  ณ  โรงเรียนขาราชการ 

ฝายปกครอง 
      รุนที่ 6 ระหวางวันที่  14 พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม  2548  ณ  โรงเรียนปลัดอําเภอ 

1.2 ใหผูไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมเดินทางไปรายงานตัวตามสถานที่   
ที่กําหนดขางตนระหวางเวลา 08.00 – 10.00 น. ในวันแรกของกําหนดการศึกษาอบรมในแตละรุน       
ณ วิทยาลัยการปกครอง  อําเภอธญับุรี  จงัหวัดปทุมธาน ี
  1.3 ใหผูไดรับคัดเลือกจดัเตรียมสัมภาระตามเอกสารทีแ่จงมาในการอบรมดังกลาว  (เพ่ือความเปน 
ระเบียบในการฝกอบรมขอใหผูไดรับการคัดเลือก ฯ  จดัเตรียมสัมภาระตามที่กําหนดโดยเครงครัดดวย) 
  1.4 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะรบัผิดชอบจายคาลงทะเบียนสาํหรับการฝกอบรม   
สําหรับคาพาหนะ  และเบีย้เลี้ยงใหเบิกจายจากตนสังกัด   

/2. แจงขาราชการ…. 

-สําเนา- 
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2. แจงขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที ่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการกําหนดรวมกับสํานักงาน ก.พ.  โดยฝกอบรม ณ อาคารสัมมนาคาร 
สหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง   (ภายในบริเวณกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)ดังนี้ (ส่ิงที่สงมาดวย 2) 
  2.1 กําหนดรุนการอบรม 
  รุนที่ 1 ระหวางวันที่  20 – 25  พฤศจิกายน  2548  
      รุนที่ 2 ระหวางวันที่  27 พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม  2548 

2.2 ใหผูไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมเดนิทางไปรายงานตวั ณ อาคารสัมมนาคาร 
สหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง   ระหวางเวลา 13.00 – 15.00 น. ในวันแรกของกําหนดการศึกษาอบรมในแตละรุน 
  2.3 ใหผูไดรับคัดเลือกจดัเตรียมเครื่องแตงกายชุดสภุาพอยางนอย 3 ชุด  และชุดกฬีา(อนุญาตใหใชชุด
กีฬาสีขาว  สีกรมทา และสีดําเทานั้น) รวมทั้งของใชสวนตัวที่จาํเปน เชน ยารักษาโรค  สําหรับการฝกอบรมดังกลาว 
  2.4 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจะรับผิดชอบจายคาอาหาร  คาอาหารวางและ 
เครื่องดื่ม  และคาที่พักระหวางการฝกอบรม  สําหรับคาพาหนะ  และเบี้ยเลี้ยงใหเบิกจายจากตนสังกัด   
 

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 
 

                   ขอแสดงความนับถือ 
 

    สาโรช   คัชมาตย 
    

                        (นายสาโรช   คัชมาตย) 
  อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

 
 
 
 
 
กองการเจาหนาที่ 
กลุมงานวางแผนอัตรากําลังและระบบงาน 
โทร.  0-2243-6636,0-2243-6637,0-2241-9012 
 
 
 



 

 

 
บันทึกขอความ 

สวนราชการ     กจ.  (กง.วผ.)       โทร. 0-2243-6636  
ที่    มท 0802.4/ว 469               วันที่    2  พฤศจิกายน  2548 
เร่ือง   โครงการฝกอบรมขาราชการที่ไดรับการคดัเลือกและแตงตั้งใหดํารงตาํแหนงในสายงาน 
        ที่เร่ิมตนจากระดับ 3 
เรียน  ผูบริหารหนวยงานในสังกัด สถ. 
 

         ดวย กจ.จะดาํเนินการฝกอบรมขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งใหดาํรงตําแหนงในสายงาน 
ที่เร่ิมตนจากระดบั 3  (ตาํแหนงเจาพนักงานปกครอง และนกัวิชาการเงินและบัญช)ี ตามหลกัสูตรโรงเรียนปลัดอําเภอ  
วิทยาลัยการปกครอง  กรมการปกครอง (กลุมผูไมมีวุฒิปริญญาตรงตามคณุสมบตัิเฉพาะสําหรับตาํแหนง) และหลักสูตร 
ที่ สถ. ดาํเนินการกําหนดรวมกับสํานักงาน ก.พ. (กลุมผูมีวุฒิปริญญาตรีตรงตามคณุสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549 
 

         กจ.จึงใครขอความอนุเคราะหทานดําเนินการ  ดังนี้  
        1. แจงขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรโรงเรียน 

ปลัดอําเภอ  วิทยาลัยการปกครอง  กรมการปกครอง  ดังน้ี  (ส่ิงที่สงมาดวย 1) 
  1.1 กําหนดรุนการอบรม 

 รุนที่ 4 ระหวางวันที่  14 พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม  2548  ณ  โรงเรียน นปส. 
     รุนที่ 5 ระหวางวันที่  14 พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม  2548  ณ  โรงเรียนขาราชการ 

ฝายปกครอง 
      รุนที่ 6 ระหวางวันที่  14 พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม  2548ณ  โรงเรียนปลัดอําเภอ 

1.2 ใหผูไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมเดินทางไปรายงานตัวตามสถานที่   
ที่กําหนดขางตนระหวางเวลา 08.00 – 10.00 น. ในวันแรกของกําหนดการศึกษาอบรมในแตละรุน   
ณ วิทยาลัยการปกครอง  อําเภอธญับุรี  จงัหวัดปทุมธาน ี
  1.3 ใหผูไดรับคัดเลือกจดัเตรียมสัมภาระตามเอกสารทีแ่จงมาในการอบรมดังกลาว  (เพ่ือความ 
เปนระเบียบในการฝกอบรมอบรมขอใหผูไดรับการคดัเลือก ฯ  จดัเตรียมสัมภาระตามที่กําหนดโดยเครงครัดดวย) 

2. แจงขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที ่
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นดําเนินการกําหนดรวมกับสํานักงาน ก.พ.  โดยฝกอบรม ณ อาคารสัมมนาคาร 
สหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง   (ภายในบริเวณกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
ดังนี้ (ส่ิงที่สงมาดวย 2) 
  2.1 กําหนดรุนการอบรม 
  รุนที่ 1 ระหวางวันที่  20 – 25  พฤศจิกายน  2548  
      รุนที่ 2 ระหวางวันที่  27 พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม  2548 

 
-สําเนา- 
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2.2 ใหผูไดรับการคัดเลือกเขารับการฝกอบรมเดนิทางไปรายงานตวั ณ อาคารสัมมนาคาร 
สหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง   ระหวางเวลา 13.00 – 15.00 น. ในวันแรกของกําหนดการศึกษาอบรมในแตละรุน 
  2.3 ใหผูไดรับคัดเลือกจดัเตรียมเครื่องแตงกายชุดสภุาพอยางนอย 3 ชุด  และชุดกฬีา(อนุญาตใหใชชุด
กีฬาสีขาว  สีกรมทา และสีดําเทานั้น) รวมทั้งของใชสวนตัวที่จาํเปน เชน ยารักษาโรค  สําหรับการฝกอบรมดังกลาว 
 

                    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  และพิจารณาดําเนินการในสวนที่เก่ียวของตอไป 
 

                 นิกร  สุกใส 
(นายนิกร  สุกใส) 

ผอ.กจ. 



หนาที่ 1

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
1 100463 นาง นันทิชา อักษร ขอนแกน การเขารับการอบรม
2 101348 นาง สุพรรณ ศิริอุดม นครราชสีมา รุนท่ี 4 ลําดับท่ี 1-70
3 100358 นาย ธนกฤต บัวเขียว อํานาจเจริญ วันท่ี 14 พ.ย.-2 ธ.ค.48
4 101173 นาง สมคิด ภูวิจิตร สกลนคร ณ   โรงเรียน นปส.
5 101047 วาท่ีรอยตรี วิญู ดีปญญา จันทบุรี (วิทยาลัยการปกครอง)
6 100085 นาย โกมล กาญจนาประดิษฐ นครศรีธรรมราช
7 101519 นางสาว อัมพวรรณ ชุมศรี ราชบุรี
8 101242 นาง สายชล ขัตติยะราช เลย
9 100188 นาง เจนจิรา วงศฉายา แพร
10 101093 นาย วีรชัย มีชม กําแพงเพชร
11 101350 นาง สุพรรณี นวลเกล้ียง พัทลุง
12 100201 นางสาว ฉันทนา วานมวง พระนครศรีอยุธยา
13 100404 นาง นงนภัส ไชยสิทธิปญญา ขอนแกน
14 100899 นาง รัตติกรณ ประกอบผล ลพบุรี
15 100896 นาง รัชนีวรรณ เกษร ลําพูน
16 101447 นางสาว โสรส สุขไชยะ กาญจนบุรี
17 101565 นาง อุไร อินทรคง นครราชสีมา
18 100555 นาง เบญจลักษณ จันทรกระจาง สระบุรี
19 101559 นาง อุบลพงศ ศิริถาวร ราชบุรี
20 100017 นาง กรอบแกว คําออน รอยเอ็ด
21 100069 นาย เกษ จันทรประเสริฐ ลําปาง
22 100235 นาย ชัยรัตน ธูปมงคล เพชรบูรณ
23 100236 นาย ชัยรัตน คงคุม อางทอง
24 101144 นาง ศิริรัตน เนินลพ ราชบุรี
25 100872 นาย รณชัย ราชมณี กาญจนบุรี
26 101527 นางสาว อารมณ ลบแยม นครปฐม

ชื่อ - สกุล

รุนที่ 4-6 ระหวางวันที่ 14 พฤศจิกายน 2548 -2 ธันวาคม 2548

สิ่งที่สิ่งมาดวย 1

บัญชีรายชื่อขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นผูไดรับคัดเลือกเขาศึกษาอบรม
ตามหลักสูตรโรงเรียนปลัดอําเภอ  วิทยาลัยการปกครอง  กรมการปกครอง

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549



หนาที่ 2

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ชื่อ - สกุล

27 100530 นาย บุญเลิศ แตงกวา พิษณุโลก
28 101391 นาง สุรภา รุงอุทัย กาญจนบุรี
29 100724 นาง พาขวัญ กิติสาระกุลชัย ชลบุรี
30 100283 นาย ณรงค แสนจําลา กาฬสินธุ
31 100531 นาย บุญสง แสงกฤช เชียงใหม
32 100223 นาง ชวนชม เวียงเงิน บุรีรัมย
33 100878 นางสาว รวีวรรณ ธูปแชม พระนครศรีอยุธยา
34 100221 นาย ชลิตร จิตรภักดี สน.พส.
35 100253 นาง ชุติมา สุธีระกูล มุกดาหาร
36 100290 นาง ณัฐชยา หลักชัย ระนอง
37 100208 นาง อุมาพร มีคุณ ชลบุรี
38 100754 นาง ชนัญชิดา ชาสุด มหาสารคาม
39 100994 นาง พีรญา อาจเอื้อน ศส.
40 100493 นาย จักราชัย นามงาม สุรินทร
41 101563 นาง วรัชยา อภิวงค ลําพูน
42 100775 นางสาว แพรทอง ตองหวาน สกลนคร
43 101357 นาง สุพินดา แกนเสลา พะเยา
44 101533 นาง อารีย บุญพรหม พิษณุโลก
45 100837 นาง มาลินี ขันธกูล สน.บค.
46 101210 นาง สมศรี จันทรศศิธร สน.กร.
47 101283 นาง สิริพรรณ ศิวะวามร อุตรดิตถ
48 100230 นาย ชัย จันทรานุชิต สุรินทร
49 101453 นาย อดุลย ปองกัน ขอนแกน
50 101492 นาง อรุณี วิสุทธ์ิสระ ราชบุรี
51 100262 นางสาว โชติมา อริยพิทยาภรณ ภูเก็ต
52 100830 นาง มานะนันท นนทะโคตร เลย
53 101076 นาย วิโรจน จันทรเกตุ พัทลุง
54 100801 นาง ภาวศุทธ์ิ ชวยคลาย พัทลุง
55 101297 นาง สุคนธ เทพบํารุง นครราชสีมา
56 100068 นาง เกศรินทร ภูกิจ อุดรธานี
57 100231 นาย ชัยชาญ ทะสวย ขอนแกน
58 100905 นาง รัตนา กลาหาญ เชียงใหม



หนาที่ 3

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ชื่อ - สกุล

59 100148 นาย จําเริญ จีแดง เชียงใหม
60 100925 นาง รุงนภา ไตรสารศรี ปทุมธานี
61 100862 นาง ยุพิน คงประคอง เพชรบุรี ***
62 100736 นาง พิมพนิภา ชัยศรีดา บุรีรัมย ***
63 100056 นาย กิตติพศ อุนอารมย เชียงราย ***
64 101048 นาย วิทยา หันชัยศรี รอยเอ็ด ***
65 100692 นาง พรรณพิศ ม่ิงขวัญ เลย ***
66 101470 นาง อภิชา จินดาสวัสดิ์ สพบ. ***
67 100558 นาง ปนัดดา โขมพัตร ระนอง ***
68 100494 นาย นิวัติ สิทธิไพศาล ลําปาง ***
69 100636 นาง ปาริชาติ หมอมรอยเอ็ด สระบุรี ***
70 101055 นาย วินิจ สุพรรณ นครศรีธรรมราช ***
71 100820 นาย มนัสชัย โคตรพันธ นครพนม การเขารับการอบรม
72 101349 นาง สุพรรณ พันธประสิทธิกิจ เชียงราย รุนท่ี 5 ลําดับท่ี 71-140
73 101315 นาง สุดา โชยรัมย เชียงใหม วันท่ี 14 พ.ย.-2 ธ.ค.48
74 100931 นาง รุงฤทัย สนสุนันท กาฬสินธุ ณ   โรงเรียนขาราชการ -
75 100797 นาย ภาณุวัฒน วิถีเทพ ขอนแกน      ฝายปกครอง
76 101489 นาย อรุณ หนูเขียว นครศรีธรรมราช (วิทยาลัยการปกครอง)
77 100815 นางสาว มนัญชยา แสนสุข นครราชสีมา
78 100922 นาง รุงทิวา ศักดิ์เลิศวงษย่ิง สุพรรณบุรี
79 100729 นาง พิณรัตน พอคําจันทร นครพนม
80 101220 นาย สรวิศ เตชะนัง ศรีสะเกษ
81 101292 นาง สุกัญญา บุพศิริ นครพนม
82 100854 นาย ยืนยง หงษทอง รอยเอ็ด
83 100708 นาง พวงเพชร ลูกอินทร อํานาจเจริญ
84 100025 นาง กลอมจิต สมสอางค อํานาจเจริญ
85 101074 นาง วิรุฬหรัตน เกาะสาลี หนองบัวลําภู
86 100999 นาง วรารัตน ฝายสูน สระแกว
87 101219 นาย สรรชัย วงศสุวรรณ สระบุรี
88 100556 นางสาว เบญจา เกตประยูร ชลบุรี
89 101080 นาง วิไล บุญพรหม รอยเอ็ด
90 100951 นาง ลักษณา สิทธิจันทร มหาสารคาม



หนาที่ 4

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ชื่อ - สกุล

91 100095 นาย ครรชิต นากิจ แพร
92 101150 นาง ศิริลักษณ ปตะสุต หนองคาย
93 101375 นาง สุภาวดี มลีรัตน นครราชสีมา
94 100840 นาง มาหยา ปรีดานนท ฉะเชิงเทรา
95 100942 นางสาว เรียนนภา โกสิน แพร
96 100642 นางสาว ปยาภรณ รอดขํา สน.สส.
97 100505 นางสาว เนาวรัตน รักธรรม กจ.
98 101448 นาง ไสว วรธนานุวงศ สพบ.
99 100963 นาง เลขา จิวสืบพงษ นครสวรรค
100 100509 นาง บังอร ทีฆะบุตร นครปฐม
101 100446 นาง นฤมล ศรีทอง เพชรบุรี
102 100084 นาง แกวศรี บุรมรา หนองบัวลําภู
103 100310 นาย ดํารงศักดิ์ ผลอินทร ฉะเชิงเทรา
104 100335 นาย ทองเต็ม กันแตง พิษณุโลก
105 101236 นาย สัมพันธ กรัชกายพันธ นครราชสีมา
106 100954 นาง ลัดดาวัลย เรืองเดช เพชรบูรณ
107 101004 นาง วลัยภรณ ธนะมัย พระนครศรีอยุธยา
108 100950 นาง ลักขณา โลหะสาร ศรีสะเกษ
109 101479 นางสาว อรทัย ตั้งม่ังเจริญกุล ชลบุรี
110 100570 นาย ประทีป มณีงาม ราชบุรี
111 100255 นาง ชุลี สถิตไชยนนท พิษณุโลก
112 100194 นางสาว เจสิตา มีนุช เพชรบุรี
113 101123 นาง ศรีสมพร นิลวิสุทธ์ิ ปตตานี
114 100487 นาง นิรมล ออนศรี สระบุรี
115 101082 นาง วิไล สงวนพวก อุดรธานี
116 101528 นาย อารมณ แหวะสอน ขอนแกน
117 100185 นาง จุไรรัตน แกวสารพัดนึก สงขลา
118 101021 นาง วันเพ็ญ ชินวงค นครศรีธรรมราช
119 100125 นางสาว จันจีรา พรมงาม ฉะเชิงเทรา
120 100397 นาง ธีลฎี สมณะ เชียงราย
121 101056 นาย วิบูลยศักดิ์ ชอบหาญ กาฬสินธุ
122 100378 นางสาว ธัญจิรา สุนทรธนาวุฒิ นครราชสีมา



หนาที่ 5

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ชื่อ - สกุล

123 101129 นาง ศศิธร ลัญฉกร อุดรธานี
124 101496 นาย อัครพล เถาวัลยราช หนองคาย
125 101395 นาง สุรางคนางค โฉมจันทร นครสวรรค
126 101063 นาง วิภารัตน ทิพยปนวงศ สุโขทัย
127 100638 นาง ปยนุช อุษณวศิน จันทบุรี
128 100812 นางสาว มณีจันทร โคตรบรรเทา สน.บค.
129 100816 นาง มนัญญา ย้ิมแฟน เพชรบูรณ
130 101078 นางสาว วิลาวัลย สุนทรา ยโสธร
131 100074 นาง เกษร ทิพยเลิศ ขอนแกน ***
132 100304 นาง ดารณี วงศสุวรรณ อุบลราชธานี ***
133 100287 นาย ณัฏฐ บุญนรา ปทุมธานี ***
134 100826 นาง มลิวัลย สตารัตน ศรีสะเกษ ***
135 101239 นาง สาคร รอดรัตน นครศรีธรรมราช ***
136 101212 นาย สมศักดิ์ จันทรแกว ชัยนาท ***
137 101176 นาย สมเจตน พันธลุกา นครศรีธรรมราช ***
138 101467 นาย อนุวัต สรรพนุเคราะห ตราด ***
139 101261 นาย สาวิตต หลวงประทุม กําแพงเพชร ***
140 100481 นาย นิพนธ จิตวัฒนตระกูล นครพนม ***
141 101428 นาง เสาวดี จันทรดี กาฬสินธุ การเขารับการอบรม
142 100091 นาง ขวัญหลา ปาทอง กําแพงเพชร รุนท่ี 6 ลําดับท่ี 141-209
143 100880 นาง ระพีพร สรรพเจริญ ฉะเชิงเทรา วันท่ี 14 พ.ย.-2 ธ.ค.48
144 101443 นางสาว โสพิศ เพียรดี สระแกว ณ โรงเรียนปลัดอําเภอ
145 100831 นาย มานัส สังขเมือง สพบ. (วิทยาลัยการปกครอง)
146 100456 นาย นอง วรรณชนะ ศิลปเสวต สน.สส.
147 100415 นาง นงเยาว ธูปทอง ประจวบคีรีขันธ
148 100220 นาย ชลอ ชาติดี ราชบุรี
149 100294 นาง ณัฐพร ชัยประดิษฐ เชียงใหม
150 100279 นาย ณพพล พลบูรณ หนองคาย
151 100721 นาง พัทยา วรรธนะบูรณ สุพรรณบุรี
152 101439 นาย แสวง คําเครื่อง ศรีสะเกษ
153 100591 นาย ประสงค ไพรชัฎ บุรีรัมย
154 100413 นาง นงเยาว ออวิจิตร นครศรีธรรมราช



หนาที่ 6

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ชื่อ - สกุล

155 101358 นาย สุเพียร พิงปยกุล สุรินทร
156 101128 นาง ศลยา ภูติอนันต ระยอง
157 101400 นางสาว สุรียรัตน สุคุณณี อางทอง
158 101343 นาย สุพจน ภูปุย สกลนคร
159 100866 นาง ยุพิมพ แสนดัง อุทัยธานี
160 100583 นาง ประกาพันธ พื้นดอนเค็ง ชัยภูมิ
161 101295 นาง สุขรดา อมรรังสิโรจน สน.พส.
162 101446 นาง โสภี โกเศยโยธิน นครราชสีมา
163 101013 นาย วัฒนา ปญญายุทธศักดิ์ นครศรีธรรมราช
164 100809 นาง มณฑา ชวยนุม นราธิวาส
165 100554 นาง เบ็ญจรัตน ศิลปบุญสง พิษณุโลก
166 100337 นาง ทองมาตร อินแกว สระบุรี
167 100822 นาง มยุรี ลุนทา มหาสารคาม
168 100615 นาย ปริญญา บุญเกิด ชัยภูมิ
169 100458 นางสาว นัฎฐิกานต ไชยวงศ นาน
170 101014 นาย วันชัย เหมศิลปน สล.
171 101308 นาย สุชาติ ออยทอง ชุมพร
172 101369 นาง สุภาภรณ บุญวงศ นครศรีธรรมราช
173 101591 นาง วีณา ธารอรุณนชตกุล ชลบุรี
174 100134 นาง จันทรเพ็ญ โสภณ บุรีรัมย
175 100888 นาง รัชดาภรณ ไชยเสน สกลนคร
176 101304 นาง สุชาดา ไตรธรรม กาญจนบุรี
177 101312 นาย สุดพนม เพิ่มมี สุรินทร
178 100202 นาง เฉลารัตน ซายเกล้ียง นตภ.
179 100506 นาง เนาวรัตน วิทยสุนทร ปตตานี
180 100802 นาง ภาวิณี โสธรรมมงคล เลย
181 100184 นาง จุรี ยอดใส สุรินทร
182 100166 นาย จิระ ภักดี ตรัง
183 101118 นาง ศริญญา วิถีเทพ ขอนแกน
184 100491 นางสาว นิลวรรณ บัวแยม กจ.
185 100697 นาง พรรณี สุริยะกุล สระบุรี
186 100703 นาย พรศิลป บุญมณี กค.



หนาที่ 7

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ชื่อ - สกุล

187 101429 นาง เสาวนิตย พูนน้ําเพชร บุรีรัมย
188 100686 นาง พรประภา แยมประโคน บุรีรัมย
189 100008 นาง กรชวัล บัวแกว กจ.
190 100602 นาง ปราณิสา นาคสุข กจ.
191 100177 นาง จิราภรณ คุมชนะ ลพบุรี
192 101119 นางสาว ศรีนวล เทพารักษ สพบ.
193 100825 นาง มยุรี ศรีหมากสุก สน.คท.
194 100407 นาง นงนุช ฆองดี สน.ปศ.
195 101043 นางสาว วิชุดา บุญจันทร สน.บค.
196 101208 นาง สมฤดี ธนภิญโญ กาญจนบุรี
197 100146 นาย จํานงค การจะนะดี สงขลา
198 100575 นาง ประพาพร แกนจันทร กค.
199 100695 นางสาว พรรณิภา มณีเนตร อํานาจเจริญ
200 100907 นาง รัตนา ภูกัน สุรินทร ***
201 100604 นาง ปราณี ใฝกระโทก ราชบุรี ***
202 100110 นาย จรัญ พงษากลาง หนองคาย ***
203 101137 นาง ศิรินภา พวงแกว ชลบุรี ***
204 101322 นาย สุทิน ไชยวงค พะเยา ***
205 101515 นาง อัมพร อุนวงษ เลย ***
206 100328 นาย ถาวร เทพวัน สงขลา ***
207 100295 นาย ณัฐภัทร บุญประจง อุตรดิตถ ***
208 100256 นาย ชูศักดิ์ บุญทรัพยอุดม เชียงใหม ***
209 100547 นาย บูรณะวิทย สิทธิศาสตร รอยเอ็ด ***

               2. การแตงกายตลอดการศึกษาอบรมใหเปนไปตามที่วิทยาลัยการปกครองกําหนด
หมายเหตุ :  1. ***  หมายถึงผูไดรับคัดเลือกในกลุมผูมีประสบการณ 



หนาที่ 1

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
1 100396 นาย ธีระศักดิ์ อุดมโรจนทรัพย อุบลราชธานี เจาพนักงานปกครอง
2 101170 นางสาว สบาย พรหมสุวรรณ ตรัง รุนท่ี 1 ลําดับท่ี 1-100
3 100007 นางสาว กรกฏ เหมืองทอง เชียงราย ระหวางวันท่ี 20-25 พ.ย.48
4 100333 นางสาว ทวีพร กลกลาง หนองคาย ณ  อาคารสัมนาคาร ฯ
5 100020 นาง กฤติยา พิมพชารี มหาสารคาม
6 100883 นาง รักคิด ครขวาง อุตรดิตถ
7 100473 นาง นิตยา ลุนสําโรง รอยเอ็ด
8 100818 นาย มนัส คํานอย จันทบุรี
9 101024 นางสาว วันวิสาข บุญจันทรง พะเยา
10 100299 นาง ดนุชา พุทธิสมสถิตย สมุทรสาคร
11 100437 นาย นรเศรษฐ แกมทอง สมุทรสาคร
12 100380 นาง ธัญญชล ผาสบาย อุบลราชธานี
13 100367 นาง ธนิดา บุญรุง กระบี่
14 100490 นาย นิรุทธ บุตรลพ สุโขทัย
15 101028 นาง วาสนา ตาราษี รอยเอ็ด
16 101347 นาย สุพจน เกตุประจักษ ลพบุรี
17 100376 นาย ธัชพิสิษฐ เนียมหอม อุบลราชธานี
18 100909 นางสาว รัมภา จํารัสศรี กาฬสินธุ
19 100983 นาง วรรณทนี หนองเตาดํา นราธิวาส
20 101011 นาง วัชรี ชูเลิศ ยะลา
21 101037 นางสาว วิชญาดา อิ่มอุระ นครสวรรค
22 100104 จาสิบเอก จตุภัทร พรมบุ ปทุมธานี

ณ อาคารสัมมนาคารสหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง

ชื่อ - สกุล

ภาคผนวก ก  แนบทายโครงการอบรม

บัญชีรายชื่อขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นผูไดรับคัดเลือกเขาศึกษาอบรม

ระหวางวันที่ 20 - 25 พฤษจิกายน 2548 และระหวางวันที่ 27 พฤษจิกายน - 2 ธันวาคม 2548
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2549

ตามหลักสูตรที่กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกําหนดรวมกับสํานักงาน ก.พ.



หนาที่ 2

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ชื่อ - สกุล

23 101031 นาง วาสนา ประดับรัตน เชียงใหม
24 100115 นาง จริญญา ทองศรี นครราชสีมา
25 101149 นางสาว ศิริลักษณ ชนะตรีรัตนพันธุ นครสวรรค
26 100924 นางสาว รุงนภา โพโน พระนครศรีอยุธยา
27 100014 นาง กรรยา สุทธิทรัพย กาฬสินธุ
28 100092 นางสาว คงขวัญ ศรีบรรจง กค.
29 100260 นางสาว โชติกา กอนสันทัด ปราจีนบุรี
30 101254 นาง สายอารุณ มูลจอย เชียงราย
31 100013 นาง กรรณิการ รักษา นครราชสีมา
32 101574 นางสาว เอกมณี สีกุดหลา สกลนคร
33 100072 นาย เกษม พันธุมณฑา อํานาจเจริญ
34 100884 นาง รักชนก พันมีทอง ตาก
35 100503 นาง เนตรดาว ชูแกว นครศรีธรรมราช
36 100515 นาย บุญจันทร ชิงจันทร อํานาจเจริญ
37 101223 นาง สริดา ตาเรือนสอน ตาก
38 101351 นาย สุพัด หวังสม บุรีรัมย
39 100149 นางสาว จิตตวดี จิตรบําเพ็ญ ยโสธร
40 101068 นาง วิมลรัตน สุทธิดี บุรีรัมย
41 101162 นาย สกลไกร ธรรมสรางกูร สุโขทัย
42 100871 นาย โยธิน เดือนจํารูญ ยะลา
43 101156 นาย ศุภฤกษ สําราญพิศ ชัยภูมิ
44 101007 นาง วไลพร ปอมสันเทียะ เพชรบูรณ
45 101159 นาง ศุภวรรณ กิตติคุรุปกรณ ปราจีนบุรี
46 100785 นาง เฟองเพชร ชีวะสุวรรณ สมุทรสาคร
47 100320 นาง เตือนใจ คําพิมูล นครสวรรค
48 101216 นาย สมศักดิ์ พรหมแกว พัทลุง
49 100718 นางสาว พัฒนา วงศธิมา เชียงราย
50 100935 นางสาว รุจิรา เหมกุล นครราชสีมา
51 100079 นาย เกียรติ รัตนประทีป สระแกว
52 100585 นาง ประมวล สุวะศรี อุบลราชธานี



หนาที่ 3

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ชื่อ - สกุล

53 100252 นาง ชุติมา ทานะมัย สระบุรี
54 101232 นาย สัญติยากร พรมวัง นครพนม
55 100336 นาย ทองพูน บุญปก ศส.
56 100725 นาง พิจิตรา สายบุญ กระบี่
57 100019 นาง กฤตพร พลอยแสงสาย นครปฐม
58 101507 นาง อัญชนา คําดา ยโสธร
59 100277 นาย ณฏฐกฤต กาษี อํานาจเจริญ
60 100614 นาย ปริญญา สมมาตย ยะลา
61 101493 นาง อลิสา เนตรใจบุญ ชุมพร
62 100379 นาง ธัญชนก รักกมล นครศรีธรรมราช
63 100214 นางสาว ชนิกานต คําแกว สพบ.
64 100445 นางสาว นฤภร ชนประเสริฐ นครปฐม
65 100626 นาง ปรีดาภรณ สารถอย นาน
66 101588 นาง วรรณพร วรธเนศ ชลบุรี
67 100620 นาง ปริศนา แตงโม อุตรดิตถ
68 100988 นาง วรรณา จิตตยม ลพบุรี
69 100637 นางสาว ปารีดะ สาและ ปตตานี
70 101015 นาย วันชัย สุดโต สุพรรณบุรี
71 100927 นาย รุงนิรันดร จันทราช ชัยภูมิ
72 100426 นางสาว นพรัตน กุญแจทอง ลพบุรี
73 101243 นาง สายฝน จันใจ ชัยภูมิ
74 100010 นางสาว กรรณิกา พลังฤทธิ์ นาน
75 100908 นางสาว รัตนาภรณ รามแกว ตรัง
76 100438 นาง นราพร ศรีวงศวาน ลําปาง
77 100781 นางสาว ไพลิน อึ้งธีระสกุล เชียงราย
78 101370 นางสาว สุภาภรณ ชัยประสานสินธุ อุดรธานี
79 100405 นางสาว นงนาฎ ทัศนุรักษ อางทอง
80 100499 นางสาว นุสรณ วงศสุวัฒน สุราษฎรธานี
81 100540 นาง บุปผา นาคใหญ นครปฐม
82 100042 นาง กาญจนา เมืองนิล มุกดาหาร



หนาที่ 4

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ชื่อ - สกุล

83 101432 นางสาว เสาวณีย ชินสิทธิรัตน จันทบุรี
84 100161 นางสาว จินตนาพร วงศศรีลา สกลนคร
85 100267 นางสาว ญะจิตร ผลหิรัญ กระบี่
86 100112 นาย จรัส เปงอินตา ลําปาง
87 100527 นาย บุญเริ่ม ยอดประเสริฐ นครสวรรค
88 100869 นาง เยาวรักษ พรหมบุญ กําแพงเพชร
89 101124 นาง ศรีสุข ลาภรวย อางทอง
90 100835 นาง มาริษา กมลเวช กาญจนบุรี
91 100232 นาย ชัยณรงค บุญชุม อุบลราชธานี
92 100389 นาง ธิติกานต วัฒนสังขสิทธ์ิ นนทบุรี
93 100423 วาท่ีรอยตรี นพพร แกวแรมเรือน ศรีสะเกษ
94 101222 นาย สรายุทธ พุมมี ขอนแกน
95 101511 นางสาว อัญชลีย ไชยปญญา สน.พร.
96 100302 นาง ดวงมณี พุทธรุงโรจน นครสวรรค
97 100640 นาย ปยะ หังษาบุตร อุดรธานี
98 100377 นาง ธัญกร กาลวิบูลย อุดรธานี
99 100204 นาง เฉลิมศรี แกวศรี สตูล
100 100233 นาย ชัยธัช ศรีนภาทิพย นครราชสีมา
101 100086 นางสาว โกศล สารการ ศรีสะเกษ เจาพนักงานปกครอง
102 100861 นางสาว ยุพา ศรีวิเศษ ยโสธร รุนท่ี 2 ลําดับท่ี 101-158
103 100858 นาย ยุทธศักดิ์ คําทอง อุบลราชธานี ระหวางวันที่ 27 พ.ย.-2 ธ.ค.48
104 100808 นาย มณฑธรรม บุญใจเพ็ชร ชลบุรี ณ  อาคารสัมนาคาร ฯ
105 100268 นาย ญาณวุฑ สุขคง ตรัง
106 101174 นาง สมจิต ใจดํารงค ยะลา นักวิชาการเงินและบัญชี
107 100654 นาง พงศแกว ภูสุวรรณ กาญจนบุรี รุนท่ี 1 ลําดับท่ี 159-191
108 100150 นาง จิตตอารี อินดี เชียงราย ระหวางวันที่ 27 พ.ย.-2 ธ.ค.48
109 100879 นางสาว รสริน เพียรทํา นครราชสีมา ณ  อาคารสัมนาคาร ฯ
110 100930 นาง รุงฤดี โพธิใย หนองคาย
111 101413 นาย สุวิทย โตวัฒนกูร นครศรีธรรมราช
112 100124 พันจาเอก นิวัติ สุขคะละ สระแกว



หนาที่ 5

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ชื่อ - สกุล

113 100132 นาง จันทรฉาย เทียมดวงแกว นครศรีธรรมราช
114 101540 นาง อําพรรณ มาปน เชียงใหม
115 100644 นาง เปรมวดีย ผดุงศรี ระยอง
116 101077 นางสาว วิลัดดา วิระธรรมโม สล.
117 101029 นาง วาสนา นาทอง สิงหบุรี
118 101100 นาย วีระพงษ โกศัลวัฒน กาฬสินธุ
119 100919 นาง รินรดี ไมเศรา หนองบัวลําภู
120 101036 นาง วิจิตรา ชะนา อํานาจเจริญ
121 101314 นาง สุดา ศิริมาก อุดรธานี
122 100207 นาง ชญานิษฐ พึ่งพุทธ เชียงใหม
123 100224 จาเอก ชวฤทธิ์ เชิดนอก ศรีสะเกษ
124 100482 นาง นภัสกรณ รัศมี อุตรดิตถ
125 101529 นาย อารัญ จันทรฟก อุตรดิตถ
126 101046 นาย วิเชียร โชติชวง นครสวรรค
127 100219 นาย ชลธี บวรโมทย รอยเอ็ด
128 100874 นางสาว รวงทอง ศรีเกื้อกล่ิน สน.กร.
129 101180 นาย สมชาย สุขแปน ภูเก็ต
130 101344 นาย สุพจน แกวเจริญ ขอนแกน
131 101182 นาย สมชาย หงษรัมย อุบลราชธานี
132 101330 นาง สุธีรา ใจดี ลําพูน
133 100898 นาง รัฐสิริ สิริวุฒิโชค ระยอง
134 100765 นาง เพ็ญแข สุขดิษฐ อุตรดิตถ
135 101465 นาย อนุพล ผดุงจิตต นครสวรรค
136 100004 นางสาว กมลรดี แสงหิรัญ พระนครศรีอยุธยา
137 100891 นางสาว รัชนี พิทักษญาติ ชลบุรี
138 100628 นาง ปรียารัตน ลานพลอย นตภ.
139 101181 นาย สมชาย พูนประสิทธ์ิ ชัยภูมิ
140 100870 นางสาว เยาวเรศ มะศักดิ์ อุตรดิตถ
141 100807 นาย ภูวเดช เทศประสิทธ์ิ สกลนคร
142 101191 นางสาว สมบูรณ จําปานาค พระนครศรีอยุธยา



หนาที่ 6

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ชื่อ - สกุล

143 100238 นาย ชัยวัฒน ดลวาส กาฬสินธุ
144 100700 นาง พรลักษมี เมืองเกิด เพชรบูรณ
145 100523 นาง บุญยนุช บุญตาล เชียงใหม
146 100392 นาย ธีรพันธุ รื่นกล่ินจันทร สน.บค.
147 101406 นางสาว สุวรรณี ขันพรม อํานาจเจริญ
148 101442 นางสาว โสพิศ แถมจันทร สุราษฎรธานี
149 101288 นาง สุกัญญา ชมภูชัย ลําปาง
150 100966 นาย วงศเทพ ทาวงษ หนองคาย
151 100804 นาง ภาวิดา ไชยแกว ศส.
152 101018 นาย วันชาติ ปานชัย เพชรบูรณ
153 100651 นาง ผองศรี เพชราภา อุบลราชธานี
154 100650 นาง ผองศรี ประสาทเขตวิทย นครสวรรค
155 100995 จาเอก วราพงษ รอดเที่ยง กําแพงเพชร
156 100934 นางสาว รุจิรา กองลาแซ เลย
157 101525 นาง อาภัสสร สังฆะโณ สงขลา
158 101459 นาง อนัญลักษณ โรจนอําพร ปทุมธานี
159 200038 นางสาว พิกุล นาคชํานาญ กค.
160 200047 นางสาว รุงฟา ชูบาล กาญจนบุรี
161 200044 นาง รัชฎาภรณ สมวงศสา ขอนแกน
162 200053 นาง วารุณี ศรีคํา ศรีสะเกษ
163 200058 นางสาว ศศธร เหมวรางคกูล นาน
164 200064 นาง สุนีย นามสิมมา พิษณุโลก
165 200077 นาง สายรุง ตั้งตน กําแพงเพชร
166 200070 นางสาว เหมันต ทาตะนี เชียงใหม
167 200057 นางสาว ศลิษา สระศรีเมือง เพชรบุรี
168 200036 นางสาว พรพนา เย็นเปนสุข ตบ.
169 200035 นาง พรทิพย สิทธิศักดิ์ มหาสารคาม
170 200037 นาง พัชรินทร คํามี ลําปาง
171 200001 นาง กัลยา ยศปญญา รอยเอ็ด
172 200041 นางสาว ไพริน คงสุวรรณ กค.



หนาที่ 7

ลําดับ เลขที่
ที่ ประจําตัว สังกัด หมายเหตุ

สอบ
ชื่อ - สกุล

173 200075 นางสาว อารีย สบายย่ิง นราธิวาส
174 200045 นาง รัตนาภรณ คชมะเริง สระบุรี
175 200060 นาย ศิริศักดิ์ หอมกล่ิน กาฬสินธุ
176 200009 นาง จารุวรรณ มั่นใจ อางทอง
177 200021 นาง ธันยพร ขุนจิตรใจ สตูล
178 200042 นาง มณฑา ขาวนวล สุโขทัย
179 200065 นางสาว สุปราณี ไขมุกข เพชรบุรี
180 200039 นาง พิมพปวีณ สืบสาย ขอนแกน
181 200006 นาง จรรยา ชนะวรรณโณ พัทลุง
182 200005 นางสาว เกตดารา สุขจันทร เชียงใหม
183 200066 นาง สุพัฒตรา เหล่ียวเจริญ สน.ปศ.
184 200059 นาง ศิริลักษณ เกิดแกว สมุทรปราการ
185 200002 นาง กัลยาณี ปาละนิตย มหาสารคาม
186 200055 นางสาว วิไล สุวรรณ ยะลา
187 200003 นางสาว กาญจนา วงคชมภู ตาก
188 200028 นาง นันทิมา จีบประดับศรี สุราษฎรธานี
189 200030 นาย บุญมี หาทรัพย ภูเก็ต
190 200020 นางสาว ทองปกษ งามเนตร นครพนม
191 200046 นาง ราตรี จิตจันทร อุบลราชธานี

หมายเหตุ :  การแตงกายชุดสุภาพตลอดการศึกษาอบรม



 

 

-สําเนา- 
โครงการอบรมขาราชการที่ไดรับการคัดเลือกและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในสายงานที่เริ่มตนจากระดับ 3  

(ตําแหนงเจาพนักงานปกครองและนักวิชาการเงินและบัญชี) 
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 
1. หลักการและเหตุผล 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดดาํเนินการสอบคดัเลือกขาราชการพลเรือนสามัญเพื่อแตงตั้งใหดํารงตาํแหนง 
ในสายงานที่เร่ิมตนจากระดบั 3 โดยมีผูผานการคัดเลือกตําแหนงเจาพนักงานปกครอง จํานวน 547 ราย (กลุมผูสอบ
คัดเลือก จาํนวน 487 ราย และกลุมผูมีประสบการณ จาํนวน 60 ราย) และตาํแหนงนักวิชาการเงินและบญัชี จาํนวน 33 ราย 
รวมทั้งส้ิน จํานวน 580 ราย โดยสาํนักงาน ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการใหสวนราชการดําเนนิการอบรมขาราชการ 
ที่ไดรับการคดัเลือกและแตงตั้งตามหลักสูตรที่ ก.พ.และสวนราชการรวมกันกําหนดภายใน 6 เดือนหลังการแตงตั้ง ดังนั้น
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินจึงไดจัดทาํโครงการอบรมขาราชการที่ไดรับการคดัเลือกและแตงตั้งใหดาํรงตาํแหนงในสาย
งานที่เร่ิมตนจากระดบั 3  (ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง  และตําแหนงนักวิชาการเงนิและบัญช)ี กรมสงเสริมการปกครอง
ทองถ่ินขึ้น 
 

2. วัตถุประสงค 
2.1 เพ่ือสงเสริมความรู ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาที่กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

ใหแกขาราชการที่ไดรับการแตงตั้ง        
2.2  เพ่ือพัฒนากระบวนการคิด  กระบวนทัศน และคานิยมในการปฏิบัติราชการแกขาราชการที่ไดรับการแตงตั้ง           
2.3 เพ่ือใหขาราชการที่ไดรับการแตงตั้ง มีความพรอมสามารถปฏิบตัิราชการใหเกิดผลสัมฤทธิต์อภารกิจของ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธผิล 
2.4 เพ่ือสรางโอกาสใหขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินทีไ่ดรับการแตงตั้งไดแลกเปล่ียนความรูและ

ประสบการณในการปฏิบตัิราชการระหวางกัน 
 

3. เปาหมาย/ผลลัพธ 
          (เชิงปริมาณ) ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จํานวน 191 คน 
   - ตําแหนงเจาพนักงานปกครอง (กลุมผูมีคุณวุฒิปริญญาตรีตรงตามคุณสมบัติ 

   เฉพาะสําหรับตําแหนง)   จํานวน 158 คน 
   - ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี          จํานวน 33 คน 

(เชิงคุณภาพ) ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มคีวามรู ความเขาใจในบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่ 
ของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ทําใหเกิดประสิทธภิาพและประสิทธผิลในการปฏิบตัิหนาที ่สนองตอบตอการดาํเนินการ 
ตามแผนการบริหารราชการแผนดินซึ่งเปนนโยบายที่สําคญัของรัฐบาล 
    

4. สถานที่ 
อาคารสัมมนาคารสหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง  ถนนนครราชสีมา  แขวงวชิระ เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร  

สิ่งที่สงมาดวย 2 
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5. ระยะเวลาดําเนินการ      
     ระหวางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม  2548  โดยกําหนดการฝกอบรมเปน 2 รุน  ดังนี ้
     รุนที่ 1 ระหวางวันที่  20 – 25  พฤศจิกายน  2548  
     รุนที่ 2 ระหวางวันที่  27 พฤศจิกายน – 2  ธันวาคม  2548 

 โดยมีกลุมผูเขารับการฝกอบรมตามเอกสารภาคผนวก ก  ที่แนบ 
 

6. วิธีดําเนินการ 
1.ขออนุมัติขาราชการที่ไดรับการแตงตั้งทัง้ในสวนกลางและที่ปฏิบตัิงานในสํานักงานทองถ่ินจังหวัด/อําเภอ/ 

ก่ิงอําเภอเขารับการอบรม  ณ  อาคารสัมมนาคารสหกรณออมทรัพยกรมการปกครอง  ถนนนครราชสีมา  แขวงวชิระ   
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร 

2.แตงตั้งคณะทํางานรับผิดชอบดําเนินการฝกอบรม 
3.สรุปผลการฝกอบรม เสนอผูบังคับบัญชาตามลําดับตอไป 

7. ผูรับผิดชอบโครงการ 
กองการเจาหนาที่  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 

8. งบประมาณที่ใชหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 1,477,475  บาท  (ผนวก ข)    
          (หนึ่งลานสี่แสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่รอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) 
 

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน มีความรู ความเขาใจในบทบาท ภารกิจ อํานาจหนาที่ สามารถปฏิบัติงานได

ถูกตองตามระเบียบ กฎหมาย และสามารถสงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหเกิดประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว ถูกตอง สนองตอบตอความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 
 
  ผูเสนอโครงการ        นิกร  สุกใส 
      ( นายนิกร  สุกใส ) 
                                        ผูอํานวยการกองการเจาหนาที ่
 
  ผูเห็นชอบโครงการ     ธวัชชัย  ฟกอังกูร 
             (นายธวัชชัย  ฟกอังกูร) 
                       รองอธิบดกีรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
 
  ผูอนุมัตโิครงการ      สาโรช   คัชมาตย 
               (นายสาโรช   คัชมาตย) 
                 อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 



 
 
 การรายงานตัว ตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนด โดยเตรียม 

1. ภาพถายเครื่องแบบหนาตรงไมสวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว 4 รูป 
2. เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว พรอมหมวก 
3. ชาย กางเกงขายาวสีดาํหรือกรมทา เส้ือเช้ิตสีขาวแขนยาว อยางนอย 3 ชุด 
4. หญิง เส้ือเช้ิตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว กระโปรงสีดําหรือกรมทาอยางนอย 3 ชุด 
5. รองเทาหนังหุมสน/หุมขอ สีดํา 
6. เนคไทวิทยาลยัการปกครอง (มีจําหนายทีร่านสโมสร วปค.) 
7. ชาย กางเกงกีฬาขาสั้นสีขาวลวน  หญิง กางเกงวอรมสีดําหรือกรมทา อยางนอย 2 ตัว 
8. เส้ือกีฬาสีขาวลวน แขนสั้น มีปกอยางนอย 2 ตัว 
9. รองเทาผาใบ/ถุงเทา สีขาวลวน สําหรับเลนกีฬาและทํากิจกรรม 
10. อุปกรณเครื่องเลนกีฬาตามถนัด  เชน ไมเทนนิส ชุดวายน้ํา 
11. ของใชสวนตัวที่จําเปน 
การแตงกาย 
1. วันจันทร แตงเคร่ืองแบบปกติสีกากีคอพบัแขนยาวหรอืแขนสั้น พรอมหมวก 
2. วันอังคาร – ศุกร ชาย แตงกายเสื้อเช้ิตสีขาวแขนยาว ผูกเทคไท กางเกงขายาว สีดําหรือ

กรมทา 
หญิง  เส้ือเช้ิตแขนสั้นหรือแขนยาวสีขาว กระโปรงสีดาํหรือกรมทา 

 การเดินทางไปวิทยาลัยการปกครอง อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 
 วิทยาลัยการปกครองหางจากกรุงเทพฯ 45 กม. จากรังสิต 12 กม. สามารถเดนิทาง 

โดยรถยนตสวนตัวหรือรถโดยสารประจําทาง หากเดินทางโดยรถยนตโดยสารประจาํทาง 
 รถบัสสีเขียวหรือรถบัสปรับอากาศ สายรังสิต-คลองหก หรือสายรังสิต-มศว. 

      บริการตัง้แต 05.00 – 21.00 น. รถจอดที่ตลาดสุชาต ิ(รังสิต) 
 รถสองแถวสีเขียวสายรังสิตคลอง 6 บริการตั้งแตเวลา 05.00 – 21.00 น. 

รถจอดที่หลังธนาคารกรุงเทพ สาขารังสิต 
 รถบขส.สีสม หรือรถ บขส.ปรับอากาศ กรุงเทพฯ ร.ร.นายรอย จปร. 
 ปอ.523 จากหมอชิต-เทคโนโลยีราชมงคล 
 ปอ.538 จากอนุเสาวรียฯ – เทคโนโลยีราชมงคล 
 รถแทกซี่จากรังสิต – วปค. (ประมาณ 100 บาท) 
หมายเลขโทรศัพท 

           รร.ปลัดอาํเภอ   0-2577-2337 
  รร.นักปกครองระดับสูง  0-2577-1837 

 

การเตรียมตัวเขารับการศึกษาอบรม วิทยาลัยการปกครอง 




