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โครงการความร่วมมือระหวา่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการ

สาธารณสุข สังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
โดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
***************************************************************************************************************************** *************  

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 จากการที่คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประกาศใช้
แผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 และแผนปฏิบัติการ
กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) แผนการถ่ายโอนภารกิจ
ด้านการสาธารณสุขและระบบบริการสาธารณสุขให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ระบบ 
การสรงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค การฟนฟูสภาพและระบบการรักษาพยาบาล ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2551 มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 56 แห่ง ได้รับ
ถ่ายโอนสถานีอนามัย สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มาเป็นหน่วย
บริการสาธารณสุขในสังกัด รวม 80 หน่วยบริการ ซึ่งภายหลังการถ่ายโอนภารกิจด้านการสาธารณสุขนั้น 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยบริการสาธารณสุขที่ถ่ายโอนไปได้ดำเนินการประสบทั้งความสำเร็จ
และปัญหาในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การถ่ายโอนบุคลากร โครงสร้างหน่วยบริการ ภารกิจ งบประมาณ ระบบ
บริหารการเงิน การคลังและการบัญชีของหน่วยบริการ ระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ แผนพัฒนาสุขภาพ 
ความเชื่อมโยงภารกิจด้านสาธารณสุข  ความก้าวหน้า สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากรที่ถ่ายโอน
ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ด้วยเหตุดังกล่าว สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ในฐานะ
หน่วยงานที่ภารกิจและอำนาจหน้าที่ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ได้พิจารณาเห็นว่า ภายหลังการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย สถานบริการสาธารณสุขชุมชน และโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล บุคลากรที่ได้รับการถ่ายโอนมาจาก
กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการสาธารณสุขต่าง ๆ ที่มาอยู่ในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความจำเป็นจะต้องได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ความเข้าใจในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง สถาบัน
พัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับกองสาธารณสุขท้องถิ่น ภาคีเครือข่ายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง และ
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตจัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วย
บริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลขึ้น เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขจัดปัญหาและข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

๒. วัตถุประสงค์ 
  2.1 เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นต่อการทำงานด้านต่าง ๆ ให้แก่
ผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
  2.2 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
มีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ วิธีการและหลักการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง ภายใต้การถ่ายโอนไปสังกัดและอยู่
ในความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



๒ 
 

 

โครงการความร่วมมือระหวา่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

  2.3 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล
สามารถขจัดข้อขัดข้องด้านต่าง ๆ ในการทำงาน ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
 2.4 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
มีความรู้ ความเข้าใจในความก้าวหน้า สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของบุคลากรที่ได้รับการถ่ายโอนมาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2.5 เพ่ือสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข 
และมีความเข้าใจในระบบความเชื่อมโยงของสถานพยาบาลปฐมภูมิกับสถานพยาบาลทุติยภูมิ 

3. กลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 150 – 200 คน/รุ่น 
 3.1 หัวหน้าหนว่ยบริการสาธารณสุขในสังกัดเทศบาล/อบต. 
 3.2 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงิน การคลัง และระบบบัญชีของหน่วยบริการสาธารณสุขใน
สังกัดเทศบาล/อบต. 
 3.3 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุขที่เก่ียวข้อง 
 3.4 ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขของเทศบาล/อบต. 
 3.5 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/อบต. 
 3.6 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ ของเทศบาล/อบต. 
 3.7 ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านสาธารณสุขและการ
บริการงานบุคคลด้านสาธารณสุขของเทศบาล/อบต. 

4. โครงสร้างเนื้อหาวิชาในหลักสูตรการอบรม ประกอบด้วย  

 ระยะเวลาอบรม 5 วัน ศึกษาเรียนรู้ภาควิชาการ 8 หัวข้อวิชา 26 ชั่วโมง 

ลำดับ
ที ่

หัวข้ออบรม จำนวน 
(ชม.) 

1 
นโยบายการส่งเสริมและสนับสนุนภารกิจด้านสาธารณสุขของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

2 

2 
เสวนา “ทิศทาง แนวโน้ม การบริการด้านสาธารณสุข ภายใต้บริบทของ อปท. และ
สภาวการณ์ในปัจจุบัน 

3 

3 
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ กฎหมายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวกับ อปท. การจัดการข้อมูล
และระบบสารสนเทศด้านการสาธารณสุข 

3 

4 เสวนา “ความเชื่อมโยงภารกิจการบริการด้านสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น” 3 
5 แนวทางการบริหารระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุขในระดับท้องถิ่น/ระดับเมือง 3 

6 
สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของบุคลากรหน่วยบริการสาธารณสุข 
ในสังกัดเทศบาลและ อบต. 

3 

7 แนวทางปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของหน่วยงานตรวจสอบ (สตง.) 6 

8 
เสวนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อยกระดับการจัดบริการด้านสาธารณสุขของ 
อปท. 

3 
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โครงการความร่วมมือระหวา่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และมหาวิทยาลยัสวนดสุิต 

5. วิธีการฝึกอบรม 
1) การบรรยายและอภิปราย 
2) ยกกรณีศึกษา (Case Study) 
3) ถามตอบปัญหา 
4) การฝึกปฏิบัติ  
5) การเสวนาและการสัมมนาทางวิชาการ 

6. สถานที่จัดอบรม 
  โรงแรมสวนดุสิต เพลส ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

7. ห้วงระยะเวลาดำเนินการ 
 จัดอบรมให้แก่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายในห้วงเดือนสิงหาคม 2565 จำนวน 1 รุ่น อบรมระหว่าง
วันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2565 

8. งบประมาณ/ค่าลงทะเบียน 
ค่าลงทะเบียน คนละ 12,9๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้ 
๑) ค่าเช่าที่พัก 4 คืน 

 ๒)  ค่าอาหารเช้า กลางวัน เย็น อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตลอดระยะเวลาการฝึกอบรม 
 ๓)  ค่าตอบแทนวิทยากร ค่ากระเป๋า ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและ
อุปกรณ ์ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการจัดอบรมให้มีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ 

 ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนดังกล่าว ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าพาหนะและค่าเบี้ยเลี้ยงของผู้เข้ารับ
การอบรม 

 โดยกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ 

9. การรับรองผลการฝึกอบรม 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมจะต้องมีเวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการฝึกอบรม 

ทั้งหมด รวมทั้งการร่วมกิจกรรมการต่าง ๆ ในการอบรม จึงจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองผลการฝึกอบรม
จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  บุคลากรด้านสาธารณสุขและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาล และ 
องค์การบริหารส่วนตำบลได้รับการพัฒนาความรู ้ ทักษะ และสมรรถนะด้านต่าง ๆ ที ่จำเป็นต่อการ
ปฏิบัติงานสนับสนุนหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสามารถนำไปใช้ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ลดปัญหาข้อขัดข้อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง มีเครือข่ายการทำงาน
ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านสาธารณสุข 

11. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือทางวิชาการในการจัด
โครงการฝึกอบรมกับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

******************** 



ช่องทางการสมัครอบรม 
 
 
 
 
 
 
 

Scan เพื่อสมัครอบรมและกรอกขอ้มูล 
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น

จะประกาศรายชื่อผู้สมัครให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ 
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผ่านช่องทาง lpdi.go.th  

และในไลน์กลุม่ แจ้งข้อมลูข่าวสารดา้นล่าง 
 

 

ไลน์กลุ่มเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารการอบรม 

 



ตารางอบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข สังกัดเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล 
อบรมระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมสวนดุสิต เพลส ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 

เวลา 
วัน 

08.00 – 
10.00 น. 

10.00 – 12.00 น. 
12.00 - 
13.00 น. 

13.00 – 16.00 น. 

3 ส.ค. 65 ลงทะเบียน 
พิธีเปิด/มอบนโยบายการส่งเสริมและสนับสนุน

ภารกิจด้านสาธารณสุขของ สถ. 
โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือผู้แทน 

รับ
ปร

ะท
าน

อา
หา

รก
ลา

งวั
น 

เสวนา “ทิศทาง แนวโน้ม การบริการด้านสาธารณสุข 
ภายใต้บริบทของ อปท. และสภาวการณ์ในปัจจุบนั 

โดย ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหาร อปท. ต้นแบบด้านบริการสาธารณสุข  

4 ส.ค. 65 

09.00 – 12.00 น. 13.00 – 16.00 น. 

ระบบสุขภาพปฐมภูมิ กฎหมายด้านสาธารณสุขที่เกี่ยวกับ อปท. 
การจัดการข้อมูลและระบบสารสนเทศด้านการสาธารณสขุ 
โดย วิทยากรกระทรวงการสาธารณสุข/นพ.โกเมนทร์ ทิวทอง 

เสวนา “ความเชื่อมโยงภารกิจการบริการด้านสาธารณสขุในระดับท้องถิ่น” 
โดย สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ/สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ

แห่งชาติ/สำนักสนับสนุนระบบบริการสุขภาพชุมชน (สปสช.) 

5 ส.ค. 65 

แนวทางการบริหารระบบเครือข่ายด้านสาธารณสุข 
ในระดับท้องถิ่น/ระดับเมือง 

โดย ตัวแทนชมรม รพ.สต./ทน.นนทบุรี/ผอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข 
กทม./สำนักอนามัย กทม. 

สิทธิประโยชน์และความก้าวหน้าของบุคลากรหน่วยบริการสาธารณสุข 
ในสังกัดเทศบาลและ อบต. 

โดย สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

6 ส.ค. 65 
แนวทางปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของหน่วยงานตรวจสอบ (สตง.) 

โดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
แนวทางปฏิบัติงานตามข้อสังเกตของหน่วยงานตรวจสอบ (สตง.) 

โดย สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

7 ส.ค. 65 

เสวนา “แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อยกระดับการจัดบริการ 
ด้านสาธารณสุขของ อปท. 

โดย หน.หน่วยบริการสาธารณสุข 
/จนท.หน่วยบริการฯ ต้นแบบ (Best Practice) 

 

หมายเหตุ 
- กำหนดการ หัวข้อวิชาและวิทยากรอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



ทน. ทม. ทต. อบต.
รูปแบบ

พิเศษ

1 กาญจนบุรี ท่าม่วง 1 ทต.วังศาลา 1 1 สอ. วังศาลา 2551

2 กาฬสินธ์ุ ค าม่วง 2 ทต.ทุ่งคลอง 1 2 สอ.บ้านเก่าเด่ือ 2551

3 ก าแพงเพชร คลองขลุง 3 อบต.วังแขม 1 3 สอ.วังแขม 2551

ก าแพงเพชร คลองขลุง อบต.วังแขม 4 สอ.บ่อทอง 2551

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง 4 อบต.ปางตาไว 1 5 รพ.สต.คลองปลาสร้อย 2555

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง อบต.ปางตาไว 6 รพ.สต.เพชรเจริญ 2555

ก าแพงเพชร ปางศิลาทอง 5 อบต.หินดาต 1 7 รพ.สต. หินดาต 2559

4 จันทบุรี เมืองจันทบุรี 6 ทต.เกาะกวาง 1 8 สอ.เกาะขวาง 2551

5 ชลบุรี บางละมุง 7 ทม.หนองปรือ 1 9 รพ.สต.มาบประชัน 2555

ชลบุรี บางละมุง 8 เมืองพัทยา 1 10 รพ.สต.บ้านเกาะล้าน 2557

6 เชียงราย พาน 9 ทต.เมืองพาน 1 11 รพ.สต.เมืองพาน 2562

เชียงราย เทิง 10 ทต.เชียงเค่ียน 1 12 รพ.สต.เชียงเค่ียน 2562

เชียงราย เมืองเชียงราย 11 ทน.เชียงราย 1 13 รพ.สต.บ้านสันตาลเหลือง 2563

เชียงราย เมืองเชียงราย ทน.เชียงราย 14 รพ.สต.บ้านหัวฝาย 2563

เชียงราย แม่จัน 12 ทต.ท่าข้าวเปลือก 1 15 รพ.สต.ท่าข้าวเปลือก 2557

7 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 13 ทต.สุเทพ 1 16 สอ.สุเทพ 2551

เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ 14 ทต.หนองป่าคร่ัง 1 17 ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลต าบลหนองป่าคร่ัง 2563

เชียงใหม่ แม่แจ่ม 15 ทต.ท่าผา 1 18 สอ.บ้านป่าแดด 2551

จังหวัด ช่ือ อปท. ช่ือ สอ./รพ.สต.
ปีท่ีถ่าย

โอน

บัญชีรายช่ือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลและสถานีอนามัย (หน่วยบริการสาธารณสุข) ท่ีถ่ายโอนให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล

ข้อมูล ณ วันท่ี 5 ธันวาคม  2564

ประเภท อปท
อ าเภอ



ทน. ทม. ทต. อบต.
รูปแบบ

พิเศษ

จังหวัด ช่ือ อปท. ช่ือ สอ./รพ.สต.
ปีท่ีถ่าย

โอน

ประเภท อปท
อ าเภอ

เชียงใหม่ สันทราย 16 ทต.สันนาเม็ง 1 19 สอ.บ้านสันนาเม็ง 2551

เชียงใหม่ แม่ริม 17 อบต.ดอนแก้ว 1 20 สอ.ดอนแก้ว 2551

8 ตาก สามเงา 18 อบต.วังหมัน 1 21 สอ.วังหวาย 2551

ตาก แม่สอด 19 ทต.ท่าสายลวด 1 22 รพ.สต.ท่าสายลวด 2555

ตาก แม่ระมาด 20 อบต.แม่ต่ืน 1 23 รพ.สต.บ้านค าหวัน 2555

ตาก แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน สสช.บ้านห้วยหมาบ้า 2555

ตาก แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน สสช.บ้านห้วยมะพร้าว 2555

ตาก แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน สสช.บ้านห้วยสินา 2555

ตาก แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน สสช.บ้านห้วยโป่ง 2555

ตาก แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน สุขศาลาบ้านเกร้มอคี 2555

ตาก แม่ระมาด อบต.แม่ต่ืน สุขศาลาบ้านห้วยน  าเย็น 2555

ตาก แม่ระมาด 21 ทต.แม่กุ 1 24 รพ.สต.แม่กุ 2557

ตาก แม่ระมาด ทต.แม่กุ 25 รพ.สต.แม่กุเหนือ 2557

9 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช 22 ทม.ปากพูน 1 26 สอ.บ้านศาลาบางปู 2551

นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทม.ปากพูน 27 สอ.บ้านปากพูน 2551

10 น่าน ภูเพียง 23 อบต.ฝายแก้ว 1 28 รพ.สต.ฝายแก้ว 2555

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแก้ว 29 รพ.สต.บ้านบุปผาราม 2555

น่าน ภูเพียง อบต.ฝายแก้ว 30 รพ.สต.บ้านดงป่าสัก 2555



ทน. ทม. ทต. อบต.
รูปแบบ

พิเศษ

จังหวัด ช่ือ อปท. ช่ือ สอ./รพ.สต.
ปีท่ีถ่าย

โอน

ประเภท อปท
อ าเภอ

11 นนทบุรี เมืองนนทบุรี 24 ทน.นนทบุรี 1 31 รพ.สต.ตลาดขวัญ 2564

นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 32 รพ.สต.ท่าทราย 2564

นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 33 รพ.สต.บ้านทานสัมฤทธ์ิ 2564

นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 34 รพ.สต.บางเขน 2564

นนทบุรี เมืองนนทบุรี ทน.นนทบุรี 35 รพ.สต.ไขแสงก าเหนิดมี 2564

12 บุรีรัมย์ ละหานทราย 25 ทต.หนองแวง 1 36 สอ.หนองตาเยา 2551

บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.หนองแวง 37 สอ.หนองหว้า 2551

13 ปทุมธานี ธัญบุรี 26 ทม.บึงย่ีโถ 1 38 ศูนย์การแพทย์ (วัดเขียนเขต) 2551

14 พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 27 อบต.เกาะเรียน 1 39 รพ.สต.เกาะเรียน 2564

พระนครศรีอยุธยา เสนา 28 ทต.บางนมโค 1 40 สอ.บางนมโค 2551

15 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 29 ทต.พลายชุมพล 1 41 รพ.สต.พลายชุมพล 2562

พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก 30 อบต.สมอแข 1 42 รพ.สต.สมอแข 2555

16 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี 31 อบต.บ้านหม้อ 1 43 สอ.บ้านหม้อ 2555

17 ระยอง เมืองระยอง 32 อบต.ตะพง 1 44 รพ.สต.ตะพง 2562

ระยอง เมืองระยอง อบต.ตะพง 45 รพ.สต.บ้านยายดา 2562

ระยอง เมืองระยอง 33 ทม.มาบตาพุด 1 46 รพ.สต.มาบตาพุด 2565

ระยอง เมืองระยอง 34 ทต.ทับมา 1 47 รพ.สต.ทับมา 2563

ระยอง เมืองระยอง 35 ทต.น  าคอก 1 48 รพ.สต.น  าคอก 2563

ระยอง เมืองระยอง 36 ทต.เชิงเนิน 1 49 รพ.สต.บ้านหนองจอก 2563



ทน. ทม. ทต. อบต.
รูปแบบ

พิเศษ

จังหวัด ช่ือ อปท. ช่ือ สอ./รพ.สต.
ปีท่ีถ่าย

โอน

ประเภท อปท
อ าเภอ

ระยอง เมืองระยอง ทต.เชิงเนิน 50 รพ.สต.บ้านดอน 2563

ระยอง เมืองระยอง 37 ทต.เนินพระ 1 51 รพ.สต.เนินพระ 2563

ระยอง บ้านฉาง 38 ทต.พลา 1 52 รพ.สต.พลา 2565

ระยอง นิคมพัฒนา 39 ทต.มาบข่า 1 53 รพ.สต.นิคมพัฒนา 2565

18 ราชบุรี เมืองราชบุรี 40 ทต.หลุมดิน 1 54 รพ.สต.หลุมดิน 2555

ราชบุรี โพธาราม 41 ทต.บ้านฆ้อง 1 55 สอ.ต.บ้านฆ้อง 2551

ราชบุรี โพธาราม ทต.บ้านฆ้อง 56 รพ.สต.บ้านเก่า 2555

ราชบุรี จอมบึง 42 อบต.ด่านทับตะโก 1 57 สอ.โกรกสิงขร 2551

19 ลพบุรี เมืองลพบุรี 43 ทม.เขาสามยอด 1 58 สอ.เขาสามยอด 2551

ลพบุรี ท่าวุ้ง 44 อบต.เขาสมอคอน 1 59 รพ.สต.บ้านเขาสมอคอน 2555

20 ล าปาง เกาะคา 45 ทต.ล าปางหลวง 1 60 สอ.ล าปางหลวง 2551

ล าปาง เมืองล าปาง 46 ทม.เขลางค์นคร 1 61 รพ.สต.บ้านกาด 2564

ล าปาง เมืองล าปาง ทม.เขลางค์นคร 62 รพ.สต.บ้านแม่กืย 2564

ล าปาง เมืองล าปาง ทม.เขลางค์นคร 63 รพ.สต.บ้านกล้วยม่วง 2564

ล าปาง เมืองล าปาง ทม.เขลางค์นคร 64 รพ.สต.บ้านกล้วยแพะ 2564

ล าปาง เมืองล าปาง ทม.เขลางค์นคร 65 รพ.สต.ศรีหมวดเกล้า 2564

ล าปาง เมืองล าปาง ทม.เขลางค์นคร 66 รพ.สต.บ้านฟ่อน 2564

ล าปาง เมืองล าปาง ทม.เขลางค์นคร 67 รพ.สต.บ้านโทกหัวช้าง 2564



ทน. ทม. ทต. อบต.
รูปแบบ

พิเศษ

จังหวัด ช่ือ อปท. ช่ือ สอ./รพ.สต.
ปีท่ีถ่าย

โอน

ประเภท อปท
อ าเภอ

ล าปาง เมืองปาน 47 อบต.บ้านขอ 1 68 รพ.สต.บ้านป่าเหว 2564

ล าปาง เมืองปาน อบต.บ้านขอ 69 รพ.สต.บ้านแม่กองบิน 2564

21 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม 48 อบต.บ้านปรก 1 70 สอ.บ้านปรก 2551

22 สระแก้ว เขาฉกรรจ์ 49 อบต.พระเพลิง 1 71 สอ.นาคันหัก 2551

สระแก้ว วังน  าเย็น 50 อบต.คลองหินปูน 1 72 สอ.คลองตาสูตร 2551

สระแก้ว วังน  าเย็น อบต.คลองหินปูน 73 สอ.คลองหินปูน 2551

23 สุราษฎร์ เกาะพะงัน 51 ทต.เพชรพะงัน 1 74 สอ.บ้านโฉลกหล า 2551

24 สุพรรรบุรี อู่ทอง 52 ทต.บ้านดอน 1 75 รพ.สต.บ้านดอน 2565

25 อุดรธานี เพ็ญ 53 อบต.นาพู่ 1 76 สอ.นาพู่ 2551

อุดรธานี เพ็ญ อบต.นาพู่ 77 รพ.สต.บ้านหลวง 2562

อุดรธานี เมืองอุดรธานี 54 ทน.อุดรธานี 1 78 รพ.สต.หนองบัว 2564

26 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี 55 ทต.หาดทะนง 1 79 สอ.หาดทะนง 2551

27 อุบลราชธานี นาเยีย 56 ทต.นาเยีย 1 80 รพ.สต.นาเยีย 2564

3 6 28 18 1

หมายเหตุ   รวม 56 อปท.

1. สสช. คือ ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชน

2. สอ. คือ สถานีอนามัย

3. รพ.สต. คือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล


