
 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายกฤตธี  พรรณหาญ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายกฤตธี  พรรณหาญ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายเกิดพงศ์  ทวีศักดิส์มบูรณ ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายเกิดพงศ์  ทวีศักดิ์สมบูรณ์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายโกวทิ  โลเกศเสถียร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายโกวิท  โลเกศเสถียร เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย  เอ่ียมละออ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้ว่าที่ร้อยตรีขวัญชัย  เอ่ียมละออ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายคมกริช  นาคะลักษณ์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายคมกริช  นาคะลักษณ์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายคมสนั  สีตะวัน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายคมสัน  สีตะวัน เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายคมสนัต์  เกิดพิทักษ์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายคมสันต์  เกิดพิทักษ์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายจรรยง  วงศ์จนัทรพ์งษ ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายจรรยง  วงศ์จันทร์พงษ์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายเจริญภพ  พรวิริยางกูร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายเจริญภพ  พรวิริยางกูร เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายเฉลิมพงษ์  รังสิวฒันศักดิ ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายเฉลิมพงษ์  รังสิวัฒนศักดิ์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายชัยณรงค์  สนัทัสนะโชค 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายชัยณรงค์  สันทัสนะโชค เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายชาคร  ไอยศูรย ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายชาคร  ไอยศูรย์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายชาญณรงค์  ธรรมธัญลักษณ ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายชาญณรงค์  ธรรมธัญลักษณ์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายชิษณุพงศ์  โรจน์วบิูลย์ชยั 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายชิษณุพงศ์  โรจน์วิบูลย์ชัย เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายชุมพล  ร่วมสุข 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายชุมพล  ร่วมสุข เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายณรงค์  อยู่ปาน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายณรงค์  อยู่ปาน เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายณัฐตพิงษ์  วนัทว ี
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายณัฐติพงษ์  วันทวี เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายณัฐวฒุิ  ทวีเก้ือกูลกิจ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายณัฐวุฒิ  ทวีเกื้อกูลกิจ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายเดชฤทธิ์  สิมศิริ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายเดชฤทธิ์  สิมศิริ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายเดชอดุลย์  บุญม ี
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายเดชอดุลย์  บุญมี เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายไตรภพ  บรรเทิงสขุ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายไตรภพ  บรรเทิงสุข เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายทรงพล  รวมใหม่ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายทรงพล  รวมใหม่ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายทวฒั  มีมาก 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายทวัฒ  มีมาก เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น
ที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายธนคม  เจริญฤทธิ์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายธนคม  เจริญฤทธิ์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     จ่าสิบต ารวจธนัช  ศรีภูม ิ
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้จ่าสิบต ารวจธนัช  ศรีภูมิ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายธวชัชัย  อ้ึงอัมพรวิไล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายธวัชชัย  อ้ึงอัมพรวิไล เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายธานี  ฉัตรนภารัตน์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายธานี  ฉัตรนภารัตน์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นางสาวนฤมล  วัชระพงศ์ไพบลูย ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นางสาวนฤมล  วัชระพงศ์ไพบูลย์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายน้อย  วงศ์วิทยานนัท์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายน้อย  วงศ์วิทยานันท์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายนันทพนัธ์  ปฐมเจริญสุขชัย 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายนันทพันธ์  ปฐมเจริญสุขชัย เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายนาวนิ  เจริญพร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายนาวิน  เจริญพร เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายนิวัฒน์  เฉินบ ารุง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายนิวัฒน์  เฉินบ ารุง เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นางสาวนุชจรี  วงษ์สนัต ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นางสาวนุชจรี  วงษ์สันต์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นางนุทอง  เนตรสวา่ง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นางนุทอง  เนตรสว่าง เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายบุญสงค์  วงษ์สุวรรณ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายบุญสงค์  วงษ์สุวรรณ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นางบุญสร้าง  พรมสุวรรณ์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นางบุญสร้าง  พรมสุวรรณ์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายประวิทย์  ชินประเสริฐ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายประวิทย์  ชินประเสริฐ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายประสพโชค  นิ่มเรือง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายประสพโชค  นิ่มเรือง เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายพเนตร  วงษ์ไพศาล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายพเนตร  วงษ์ไพศาล เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายพชิิต  ตั้งสุข 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายพิชิต  ตั้งสุข เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น
ที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายพิษณุ  หลีหีม 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายพิษณุ  หลีหีม เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายพฒุิสรรค์  พรรณรัตน์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายพุฒิสรรค์  พรรณรัตน์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายพลูสวัสดิ์  ถือคง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายพูลสวัสดิ์  ถือคง เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายภูริทัต  เจียมบรรจง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายภูริทัต  เจียมบรรจง เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นางสาวมนทชา  อภิญาชินภพ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นางสาวมนทชา  อภิญาชินภพ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายมาโนช  ตนัเจริญ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายมาโนช  ตันเจริญ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายยุทธชัย  พงศ์พณชิ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายยุทธชัย  พงศ์พณิช เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายราชัน  มปี้อม 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายราชัน  มีป้อม เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายเลอพงษ์  ชูประยรู 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายเลอพงษ์  ชูประยูร เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นางสาววรรณา  ตะโฉ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นางสาววรรณา  ตะโฉ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายวรเศรษฐ์  ธีราไชยนันท ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายวรเศรษฐ์  ธีราไชยนันท์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายวศนิ  คัมภีร์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายวศิน  คัมภีร์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น
ที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายวฒันา  จันทนปุาน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายวัฒนา  จันทนุปาน เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายวลัลภ  มากบัว 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายวัลลภ  มากบัว เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายวชิัย  กว้างสวาสดิ ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายวิชัย  กว้างสวาสดิ์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายวิเชียร  เจริญนนทสิทธิ ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายวิเชียร  เจริญนนทสิทธิ์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายวิวฒัน์  สรรพา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายวิวัฒน์  สรรพา เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายวิศาล  แก่นสาร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายวิศาล  แก่นสาร เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายวสิานท์  แสวงหา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายวิสานท์  แสวงหา เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายวีรชยั  พิพัฒน์พวงทอง 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายวีรชัย  พิพัฒน์พวงทอง เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายโวหาร  ยะสารวรรณ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายโวหาร  ยะสารวรรณ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นางศรีสุรางค์  มาศศิริกุล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นางศรีสุรางค์  มาศศิริกุล เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     ผศ.ดร.ศรุตยา  สุนาถวนิชย์กุล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้ผศ.ดร.ศรุตยา  สุนาถวนิชย์กุล เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นางสาวศิรินนัท์  หล่อตระกูล 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นางสาวศิรินันท์  หล่อตระกูล เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายศุภชัย  นิ่มอนงค ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายศุภชัย  นิ่มอนงค์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายสมชาย  สุเมฆะกลุ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายสมชาย  สุเมฆะกุล เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายสมนึก  แม้นจิตต ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายสมนึก  แม้นจิตต์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายสมบัติ  นรวรา 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายสมบัติ  นรวรา เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายสมภพ  รัตนไพบลูย์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายสมภพ  รัตนไพบูลย์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายสมศักดิ์  เอ่ียมพินพันธุ ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายสมศักดิ์  เอ่ียมพินพันธุ์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายสราวุธ  กลิน่กุสุม 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายสราวุธ  กลิ่นกุสุม เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายสหรัฐ  ปอแก้ว 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายสหรัฐ  ปอแก้ว เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายสทุธิพงษ์  บุญนิธ ิ
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายสุทธิพงษ์  บุญนิธิ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายสนุิรันดร์  รชตะพฤกษ์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายสุนิรันดร์  รชตะพฤกษ์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นางสุภาภรณ์  ศรีตองอ่อน 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นางสุภาภรณ์  ศรีตองอ่อน เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นางสุรีรัตน์  เหลี่ยมเลิศ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นางสุรีรัตน์  เหลี่ยมเลิศ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายเสรี  เจริญชัยวรรณ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายเสรี  เจริญชัยวรรณ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นางสาวโสภา  ม่วงศิริ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นางสาวโสภา  ม่วงศิริ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายอดุลย์  บุญสม 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายอดุลย์  บุญสม เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายอนุพงษ์  จ าปานนท ์
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายอนุพงษ์  จ าปานนท์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายอานนท์  จันทร์แก้ว 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายอานนท์  จันทร์แก้ว เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
 

สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ อาคารบี ชั้น 5 (โซนทิศใต้) เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181 

KING PRAJADHIPOK’S INSTITUTE. The Government Complex (Building B) 5th floor (Southern Zone) 120 Moo 3 Chaengwattana Road. Thung Song Hong, Laksi District, Bangkok 10210 Thailand http://www.kpi.ac.th 

  

ที่ พป 0003/     ว 1213 
  

4 มิถุนายน 2561 
 

เร่ือง ผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 5 
 

เรียน     นายอานันต์  อินทร์จนัทร์ 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยนื รุ่นที่ 5 
2.  ก าหนดการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม และการรายงานตัว 
3.  แบบฟอร์มการช าระค่าลงทะเบียนการอบรม 
4.  แบบตอบรับการรายงานตัวผู้เข้ารับการอบรม และแผนที่สถาบันพระปกเกล้า   
5.  ก าหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศและเปิดการอบรมหลักสูตร และก าหนดการอบรม 

 

  ตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 นั้น บัดนี้สภาสถาบันพระปกเกล้า ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 6/2561 
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2561 อนุมัติให้นายอานันต์  อินทร์จันทร์ เป็นผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร “การบริหารงาน
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” รุ่นที่ 5 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ในการนี้ สถาบันฯ ได้ก าหนดให้ผู้เข้ารับการอบรมช าระค่าธรรมเนียมการอบรมผ่านธนาคารตาม
แบบฟอร์ม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) ระหว่างวันที่ 5-25 มิถุนายน 2561 และรายงานตัวพร้อมรับใบเสร็จ ณ ห้องภูวนาถ
ประชาธิปก (อาคารจอดรถ ชั้น 5) สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ระหว่างวันที่  22 
และ 25 มิถุนายน 2561 ตามก าหนดวันและเวลาที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 4) 

สถาบันฯ ขอชี้แจงว่า การเข้ารับการอบรมนี้ ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้าอบรมและเข้าร่วม
กิจกรรมตลอดหลักสูตรและต้องมีเวลาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมดในหลักสูตร และผ่านการ
ประเมินผลตามที่ก าหนดจึงจะมีสิทธิ์ส าเร็จการฝึกอบรม อนึ่ง สถาบันฯ ได้ก าหนดให้มีพิธีเปิดการอบรมและ
ปฐมนิเทศ ในวันที่ 12-14 กรกฎาคม 2561 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ส าคัญยิ่ง เพราะจะท าให้ผู้
เข้ารับการอบรมทราบวัตถุประสงค์ของหลักสูตร วิธีการอบรม ตลอดจนการท าความรู้จักกับสถาบันฯ คณาจารย์ และ
ผู้เข้ารับการอบรมอ่ืน และนับรวมเป็นเวลาเข้าอบรมในหลักสูตร (จ านวน 18 ชั่วโมง) ดังนั้น จึงขอให้ท่านมารายงาน
ตัวตามวัน เวลา ที่ก าหนด และเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศด้วย อนึ่ง ท่านสามารถเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางเข้า
รับการฝึกอบรมได้ตามหนังสือ มท 0808.2/ ว 1797 ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 ข้อ 2 เนื่องจากหลักสูตรของสถาบันฯ 
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มคุณวุฒิ ต าแหน่ง และเงินเดือน
ต่อต้นสังกัดแต่อย่างใด 
 

 จึงเรียนมาโปรดพิจารณา และขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 

ขอแสดงความนับถือ 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  ก๊กผล) 

รองเลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า ปฏบิัติการแทน 
เลขาธิการสถาบนัพระปกเกล้า 

หลักสูตรการบริหารงานพฒันาท้องถิ่นที่ยั่งยนื โทรศัพท์ 0-2141-9567-70 โทรสาร 0-2143-8175 



 
  

 


