
 รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารส่วนท้องถิ่นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล  
รุ่นที่ ๑ 

   ระหว่างวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

            ณ ห้อง ๘๐๐๓ ชั้น ๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ล ำดับที ่ ช่ือ-นำมสกุล สังกัดหน่วยงำน 
๑ นำย ณัฐวุฒิ  ไชยชูล ี องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสงขลำ 
๒ นำย สมชำย เพียรพิทักษ์ เทศบำลต ำบลศำลำแดง อ.บำงน้ ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรำ 
๓ นำงสำว เพ็ญประกำญ  สิทธิศักดิ ์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี ่
๔ นำย เสน่หำ  จันทวงศ ์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี ่
๕ นำย ภำคิน  ขวัญนำค องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี ่
๖ นำย กิตติพงษ์  สุกทอง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี ่
๗ นำง ปุญญิศำ  ช่วยนุ้ย องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกระบี ่
๘ นำง ฮำยำตี ดำโอะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลกำวะ 
๙ นำง วรรณวสิำ กลิ่นสุคนธ ์ เทศบำลเมืองบำงกรวย 

๑๐ นำงสำว ณัฐนันท์ อ่วมสอำด ส ำนักงำนเขตบำงบอน 
๑๑ นำย ชมชนก ป จันทไทย ส ำนักงำนเขตบึงกุ่ม 
๑๒ นำง สำรีปะ๊  ยูโซ๊ะ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะมะยูง อ.ศรีสำคร จ.นรำธิวำส 
๑๓ นำงสำว สอบำรีหย๊ะ  สะดอ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตะมะยูง อ.ศรีสำคร จ.นรำธิวำส 
๑๔ นำย สุพจน์  สุทธิจิระพันธ ์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 
๑๕ นำงสำว ฮำลเีมำะห์ สะอ ิ เทศบำลต ำบลมะรือโบตก 
๑๖ นำย อำหะหมัดดือรอปี  อำบูซำแล เทศบำลต ำบลมะรือโบตก 
๑๗ นำย นิอุสมัน  อำแว เทศบำลต ำบลมะรือโบตก 
๑๘ ว่ำท่ีร้อยตรี อลงกรณ์   กลิ่นสุคนธ ์ เทศบำลต ำบลห้วยพลู อ ำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
๑๗ นำง      ปริชญำ มิ่งเชื้อ อบต.หนองปรือ 
๑๙ นำย      สุไลมำน แวสำน ิ อบต. ศรีบรรพต 
๒๐ นำย      ศร้ณย์ สุขเกษม ส ำนักงำนเทศบำลพระนครศรีอยุธยำ 
๒๑ นำย      ขจร เสือนิล ฝ่ำยเทศกิจ ส ำนักงำนเขตดอนเมือง 
๒๒ นำง       สุนิดำ สะมะแอ อบต.มะรือโบตก 
๒๓ นำง       สำวอัศนีย์ เบญจสมัย อบต.มะรือโบตก 
๒๔ นำงสำว  จิรำภรณ์ อ่อนส ำอำงค ์ เทศบำลเมืองบำงระจัน 
๒๕ นำยเปรมศักดิ์ สำยลักษณ ์ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 
๒๖ นำงวลัยพร ศิริคง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดล ำพูน 

 

 

 

 

 



รายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรผู้บริหารส่วนท้องถิ่นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล  
รุ่นที่ ๒ 

   ระหว่างวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ 

            ณ ห้อง ๘๐๐๓ ชั้น ๘ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

 

ล ำดับที ่ ช่ือ-นำมสกุล สังกัดหน่วยงำน 
๑ นำย บุญชอบ  ทับไกร เทศบำลต ำบลหลักห้ำ 
๒ นำงสำว นันทนำ นำค ำ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดำ่นช้ำง อ.นำกลำง จ.หนองบัวล ำภ ู
๓ นำง พรปวีณ์  เทวรักษ์พิทักษ ์ กลุ่มงำนช่วยผู้ตรวจรำชกำร กองงำนผู้ตรวจรำชกำร  

ส ำนักปลดักรุงเทพมหำนคร 
๔ นำงสำว มำลัยวรรณ  จันทร์ผง กองกำรเจ้ำหน้ำที่ องค์กำรบรหิำรส่วนจังหวัดล ำพูน 
๕ นำย ประพันธ์ ศักดิ์แสง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดชุมพร 
๖ นำย ณัฐพงษ์  ศรีชำย กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดักระบี ่
๗ นำง อรอุมำ  บัวเกิด กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวดักระบี ่
๘ นำย จักรไตร สันตินันตรักษ์ เทศบำลนครนครปฐม 
๙ นำงสำว ดนุดำ   ครุธเลิศ เทศบำลเมืองบำงกรวย จังหวัดนนทบุรี 

๑๐ นำงสำว พัชรีภรณ์  ฟูค ำ ฝ่ำยตดิตำมและประเมินผลแผนงำนและโครงกำร   
กองแผนและงบประมำณ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดอตุรดิตถ์ 

๑๑ นำงสำว ณภสันันท์ เพียงสุวรรณ ์ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงพูด 
๑๒ นำงสำว ชเนตตี  วงค์แก้ว องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคลองขุด 
๑๓ นำง ชัชชญำ  พูลทรัพย์ เทศบำลเมืองชุมเห็ด อ.เมืองบรุีรัมย์ จ.บุรีรมัย ์
๑๔ นำย กิตติพงศ์  สีเหลือง อบต.เสม็ดใต ้
๑๕ นำง จันทร์เพ็ญ  สุทธิจริะพันธ ์ เทศบำลต ำบลอุโมงค ์
๑๖ นำย วุฒิพันธุ์  คงทิม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลศรีษะจรเข้น้อย 
๑๗ นำงสำว อริศรำ ปักษำ อบต. หินดำด อ.ดำ่นขุนทด จ.นครรำชสมีำ 
๑๘ นำงสำว   อรทัย อักษรไพร เทศบำลเมืองบำงระจัน 
๑๙ นำง        นงนภัส ไพรศร ี อบต.บำงหลวง 
๒๐ นำย        พัชรพงศ์ โพธ์ิศรี องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบำงกระบือ 
๒๑ นำง        จิรำวัลย์ ท้ำยเมือง อบต.บำงกระบือ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



หมำยเหตุ: ส ำหรับผู้ที่มีรำยชื่อเข้ำรับกำรอบรมข้ำงต้น ขอให้ยืนยันสิทธ์ิกำรเข้ำรับกำรอบรม และส่งเอกสำรที่ยังไม่ครบถ้วน มำ
ที่ e-mail : rujaluck.y@nida.ac.th ภำยในวันอังคำรที่ ๒๒ มกรำคม ๒๕๖๒ โดยสำมำรถน ำเอกสำรฉบับจริงมำยื่นใน
วันเปิดกำรอบรม ณ ห้อง ๘๐๐๓ ช้ัน ๘ อำคำรนวมินทรำธริำช สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ อีกทั้ง ขอให้ศึกษำค ำช้ีแจง
ตำมเอกสำรแนบท้ำย สอบถำมข้อมูลเพิ่มเติมที่ มือถือ ๐ ๖๑๙๑๙ ๖๙๕๑ 

 

       
      (รองศำสตรำจำรย์ พ.ต.อ.ดร. ประพนธ์ สหพัฒนำ) 
              รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร 
                       สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าชี้แจง 

หลักสูตร “ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นยุคเปลี่ยนผ่านสู่สังคมดิจิทัล” 

 
การเข้าชั้นเรียนและปฏิบัติตามระเบียบของหลักสูตร 

ก าหนดเวลาการฝึกอบรม 

 ภำคเช้ำ  

  ๐๙.๐๐ – ๑๐.๓๐ น.    กำรฝึกอบรม 

  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.    พัก / รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

  ๑๐.๔๕ – ๑๒.๐๐ น.    กำรฝึกอบรม 

  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.    พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

 ภำคบ่ำย  

  ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น.    กำรฝึกอบรม 

  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.    พัก / รับประทำนอำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม 

  ๑๔.๔๕ – ๑๖.๐๐ น.    กำรฝึกอบรม 

การเข้ารับการฝึกอบรม 

 กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรมถือเป็นกำรปฏิบัติรำชกำร ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องเข้ำร่วมกำรฝึกอบรม
อย่ำงต่อเนื่องตลอดเวลำที่ก ำหนด โดยมีบทบำทและภำรกิจ ดังนี้ 

 ๑. ขอควำมร่วมมือในกำรตรงต่อเวลำเพื่อควำมพร้อมเพรียง 

 ๒. ขอควำมร่วมมือเข้ำรับฟังกำรบรรยำย ให้ควำมสนใจต่อเนื้อหำวิชำ เสริมสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้
โดยกำรอภิปรำย ซักถำม และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในห้องฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องตลอดระยะเวลำกำร
ฝึกอบรม 

 ๓. ขอควำมร่วมมือในกำรนั่งฟังบรรยำยในที่ที่จัดไว้ ไม่แยกตัวหรือจับกลุ่มนั่งท ำงำนหลังห้องอบรมใน
ระหว่ำงกำรฝึกอบรม 

 ๔. ระหว่ำงกำรอบรมกรุณำแต่งกำยสุภำพทั้งสุภำพบุรุษและสุภำพสตรี 

การใช้โทรศัพท์ในห้องฝึกอบรม 

 กำรใช้โทรศัพท์มือถือ โปรดตั้งสัญญำณเป็นระบบสั่น หรือตั้งสัญญำณเรียกให้เสียงเบำที่สุด และพูด
โทรศัพท์นอกห้องฝึกอบรม เพ่ือจะได้ไม่รบกวนวิทยำกรและผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมท่ำนอ่ืน 

 



การขาดการฝึกอบรม 

 ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมต้องลงชื่อในใบลงเวลำที่จัดเตรียมไว้ทั้งภำคเช้ำและภำคบ่ำยในแต่ละวัน และผู้
เข้ำรับกำรฝึกอบรมต้องมีเวลำอยู่ในห้องอบรมในแต่ละคำบไม่ต่ ำกว่ำ ๒ ชั่วโมง จึงจะถือว่ำเข้ำร่วมฝึกอบรมใน
วิชำนั้น 

 กำรขำดกำรฝึกอบรมแต่ละครั้ง ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจะต้องยื่นใบลำเพ่ือเป็นหลักฐำนในกรณีที่
หน่วยงำนต้นสังกัดสอบถำมและเป็นหลักฐำนในกำรพิจำรณำระยะเวลำของกำรฝึกอบรม ทั้งนี้ จะไม่น ำ
ระยะเวลำในกำรลำดังกล่ำวมำเป็นข้อยกเว้นของระยะเวลำตำมเกณฑ์กำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม ผู้เข้ำอบรม
จะต้องมีระยะเวลำเข้ำร่วมกำรอบรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลำกำรอบรมทั้งหมด (โดยจะไม่อนุญำต
ให้ลำกำรอบรมในภำคกำรศึกษำดูงำน) ตำมหลักเกณฑ์ของสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ จึงจะถือว่ำ
ส ำเร็จกำรฝึกอบรม สำมำรถรับประกำศนียบัตรจำกสถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ 

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 

 ผู้เข้ำรับกำรอบรมไม่เสียค่ำใช้จ่ำยตลอดหลักสูตร โดยเป็นค่ำใช้จ่ำยดังต่อไปนี้ 

 ๑. ค่ำสถำนที่ท่ีใช้ในกำรฝึกอบรม/สัมมนำ ค่ำอำหำรกลำงวันค่ำอำหำรว่ำง (ไม่รวมที่พัก และค่ำ
พำหนะของผู้อบรมที่เป็นส่วนตัว) สำหรับกำรอบรมใน กทม. 

 ๒. ค่ำวิทยำกรฝึกอบรมตลอดหลักสูตร ทั้งวิทยำกรในภำครัฐและภำคเอกชน 

 ๓. ค่ำเอกสำรและวัสดุอุปกรณ์ประกอบกำรฝึกอบรม 

 ๔. ค่ำพำหนะในกำรเดินทำงศึกษำดูงำน 

  นอกเหนือจำกข้อ ๑ – ๔ ซึ่งเป็นค่ำใช้จ่ำยอ่ืน ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับกำรฝึกอบรม เช่น ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรเดินทำงมำอบรม ค่ำที่พัก ค่ำแท๊กซี่ ฯลฯ ผู้เข้ำรับกำรอบรมต้องเป็นผู้รับผิดชอบ หำกกรณีที่สำมำรถเบิกได้
ให้เบิกจ่ำยจำกหน่วยงำนต้นสังกัด 


