
 
 
 

คําสั่งกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ที่ 324 / 2552 

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นเขารับการศึกษา 
หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น 

ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับ
สถาบันการศกึษา 38 สถาบัน 

................................................................................................... 

ตามที่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  ไดจัดทําโครงการความรวมมือทางวิชาการกับ
สถาบันการศกึษา  จํานวน 38 แหง  ในการจัดทําหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนระดับปรญิญาตรี  
หลักสูตรรฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาการปกครองทองถิ่น น้ัน 

เพ่ือเปนการดําเนินการตามโครงการดังกลาว เปนไปดวยความเรียบรอย บรรลุวตัถุประสงคจึง
แตงตั้งคณะกรรมการคัดเลอืกผูเขารับการศึกษา ดังน้ี 

1.ม.แมฟาหลวง  สถานที่เรียน จังหวัดเชียงราย ทองถิ่นจังหวัดเชยีงราย  เปนผูดําเนินการ  
ประกอบดวยจังหวัด  เชียงราย   

คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดเชียงราย  หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดบัชํานาญการ กรรมการ 
(2) หัวหนากลุมกฎหมายระเบียบและเรือ่งราวรองทุกข 

           สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงราย     กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 
     สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงราย    กรรมการและเลขานุการ 
2.มรภ.เชียงราย  สถานที่เรียน จังหวัดพะเยา ทองถิ่นจังหวัดพะเยา  เปนผูดําเนินการ 

ประกอบดวยจังหวัด  พะเยา   
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวดัพะเยา  หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ      กรรมการ 
(2) หัวหนากลุมกฎหมายระเบียบและเรือ่งราวรองทุกข 

            สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพะเยา     กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 
     สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพะเยา    กรรมการและเลขานุการ 
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3.มรภ.เชียงใหม  สถานที่เรียนจังหวัดเชยีงใหม  ทองถิ่นจังหวัดเชยีงใหม  เปนผูดําเนินการ
ประกอบดวยจังหวัด  เชียงใหม  แมฮองสอน 

คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม  หรือ  ผูแทนไมต่ํากวาระดบัชํานาญการ   กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดแมฮองสอน หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 
      สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม            กรรมการและเลขานุการ 
4.มรภ.ลําปาง  สถานที่เรียน จังหวัดลําปาง  ทองถิ่นจังหวัดลําปาง  เปนผูดําเนินการ      

ประกอบดวยจังหวัด  ลําปาง   ลําพูน 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดลําปาง  หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ     กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดลําพูน  หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ    กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

สํานักงานทองถิ่นจังหวัดลําปาง       กรรมการและเลขานุการ 
5. มรภ.อุตรดิตถ สถานทีเ่รียน จังหวัดอุตรดิตถ ทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ  เปนผูดําเนินการ

ประกอบดวยจังหวัด   อุตรดิตถ แพร นาน 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ    กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดแพร หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ    กรรมการ 
(3) ทองถิ่นจังหวัดนาน หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ  กรรมการ 
(4) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่   

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ                                   กรรมการและเลขานุการ 
6.มรภ.พิบูลสงคราม สถานที่เรียน จังหวัดพิษณุโลก ทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก เปนผูดําเนินการ  

ประกอบดวยจังหวัด  พิษณุโลก  พิจิตร เพชรบูรณ 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดบัชํานาญการ   กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดพิจิตร หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ    กรรมการ 
(3) ทองถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ   กรรมการ 
(4) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพิษณุโลก                                  กรรมการและเลขานุการ 
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7.มรภ. กําแพงเพชร สถานที่เรียน จังหวัดกําแพงเพชร  ทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร เปน
ผูดําเนินการ  ประกอบดวย จังหวัดกําแพงเพชร สุโขทยั ตาก 

คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดสุโขทัย หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ  กรรมการ 
(3) ทองถิ่นจังหวัดตาก หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ     กรรมการ 
(4) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดกําแพงเพชร                                 กรรมการและเลขานุการ 
8. มรภ.นครสวรรค สถานที่เรียนจังหวดันครสวรรค ทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค เปนผูดําเนินการ   

ประกอบดวยจังหวัด  นครสวรรค  อุทัยธานี  ชัยนาท 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวดัชัยนาท หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ   กรรมการ 
(3) ทองถิ่นจังหวัดอุทัยธาน ีหรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ กรรมการ 
(4) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครสวรรค                                  กรรมการและเลขานุการ 
9. มรภ.อุดรธานี สถานที่เรียนจังหวัดอุดรธานี ทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี เปนผูดําเนินการ

ประกอบดวยจังหวัด อุดรธานี หนองคาย 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ   กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดหนองคาย หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดบัชํานาญการ กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุดรธานี                                     กรรมการและเลขานุการ 
10. ม.มหาสารคาม สถานที่เรียนจังหวดัมหาสารคาม ทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม เปน

ผูดําเนินการ   ประกอบดวยจังหวัด  มหาสารคาม 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ กรรมการ 
(2) หัวหนากลุมกฎหมายระเบียบและเรือ่งราวรองทุกข              กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดมหาสารคาม                                  กรรมการและเลขานุการ 
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11. มรภ.มหาสารคาม สถานที่เรียนจังหวัดนครพนม ทองถิ่นจังหวัดนครพนม เปนผูดําเนินการ 

ประกอบดวยจังหวัด นครพนม กาฬสินธุ 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ   กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ     กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวดันครพนม                                 กรรมการและเลขานุการ 
12. มรภ.สกลนคร สถานที่เรียนจังหวัดสกลนคร ทองถิ่นจังหวัดสกลนคร เปนผูดําเนินการ 

ประกอบดวยจังหวัด สกลนคร มุกดาหาร 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดสกลนคร หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ     กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดมุกดาหาร หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดบัชํานาญการ     กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสกลนคร                                   กรรมการและเลขานุการ 
13. มรภ.เลย สถานที่เรียนจังหวัดเลย ทองถิ่นจังหวัดเลย เปนผูดําเนินการ ประกอบดวย 
จังหวัด เลย หนองบัวลําภ ู
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดเลย หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ     กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดหนองบัวลําภู หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ   กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเลย                                         กรรมการและเลขานุการ 
14. ม.ขอนแกน สถานที่เรยีนจังหวัดขอนแกน ทองถิ่นจังหวัดขอนแกน เปนผูดําเนินการ   

ประกอบดวยจังหวัด ขอนแกน 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดขอนแกน หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญ    กรรมการ 
(2) หัวหนากลุมกฎหมายระเบียบและเรือ่งราวรองทุกข              กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดขอนแกน                                       กรรมการและเลขานุการ 
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15. มรภ.นครราชสีมา สถานที่เรียนจังหวัดนครราชสีมา ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา 

เปนผูดําเนินการ ประกอบดวยจังหวัด นครราชสีมา 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดนครราชสีมา หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญ   กรรมการ 
(2) หัวหนากลุมกฎหมายระเบียบและเรือ่งราวรองทุกข              กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครราชสมีา                                  กรรมการและเลขานุการ 
16. ม.อุบลราชธานี สถานที่เรียนจังหวดัอุบลราชธานี ทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี เปน

ผูดําเนินการ ประกอบดวยจังหวัด อุบลราชธาน ี
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ   กรรมการ 
(2) หัวหนากลุมกฎหมายระเบียบและเรือ่งราวรองทุกข              กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี                                  กรรมการและเลขานุการ 
17. มรภ.อุบลราชธาน ีสถานที่เรียนจังหวัดอํานาจเจริญ ทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ 

เปนผูดําเนินการ ประกอบดวยจังหวัด อํานาจเจริญ 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ กรรมการ 
(2) หัวหนากลุมกฎหมายระเบียบและเรือ่งราวรองทุกข              กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดอํานาจเจริญ                                 กรรมการและเลขานุการ 
18. มรภ.รอยเอ็ด สถานที่เรียนจังหวัดรอยเอ็ด ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด เปนผูดําเนินการ  

ประกอบดวยจังหวัด รอยเอ็ด 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ  กรรมการ 
(2) หัวหนากลุมกฎหมายระเบียบและเรือ่งราวรองทุกข            กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดรอยเอ็ด                                        กรรมการและเลขานุการ 
 

 
/19. มรภ.ชัยภูมิ... 
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19. มรภ.ชัยภูมิ สถานที่เรยีนจังหวัดชัยภูมิ ทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ เปนผูดําเนินการ 
ประกอบดวยจังหวัด ชัยภูมิ 

คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ    กรรมการ 
(2) หัวหนากลุมกฎหมายระเบียบและเรือ่งราวรองทุกข            กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ                                           กรรมการและเลขานุการ 
20. มรภ.ศรีสะเกษ สถานที่เรียนจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดยโสธร ทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ  

เปนผูดําเนินการ ประกอบดวยจังหวัด ศรีสะเกษ  ยโสธร 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดบัชํานาญการ   กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดยโสธร หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ    กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ                                     กรรมการและเลขานุการ 
21. มรภ.สุรินทร สถานทีเ่รียนจังหวัดสุรินทร ทองถิ่นจังหวัดสุรินทร เปนผูดําเนินการ

ประกอบดวยจังหวัด สุรินทร บุรีรัมย 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดสุรินทร หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ     กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดบุรีรัมย หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดบัชํานาญการ     กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุรินทร                                        กรรมการและเลขานุการ 
22. มรภ.เทพสตรี สถานที่เรียนจังหวัดลพบุรี  สิงหบุรี ทองถิ่นจังหวัดลพบุรี เปนผูดําเนินการ 

ประกอบดวยจังหวัด ลพบุรี สิงหบุรี 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดลพบุรี หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ     กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดสิงหบุรี หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ     กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดลพบุรี                                           กรรมการและเลขานุการ 
 

 
/23. มรภ.พระนครศรีอยธุยา... 
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23. มรภ.พระนครศรีอยุธยา สถานที่เรยีนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทองถิ่นจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เปนผูดําเนินการ ประกอบดวยจังหวัด พระนครศรีอยุธยา   อางทอง 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ     กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดอางทอง หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ      กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพระนครสรีอยุธยา                              กรรมการและเลขานุการ 
24. มรภ.วไลยอลงกรณฯ สถานที่เรียนจังหวัดปทุมธานี และสระแกว ทองถิ่นจังหวัดปทุมธาน ี

เปนผูดําเนินการ ประกอบดวยจังหวัด ปทุมธานี สระแกว สระบุรี 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดปทุมธาน ีหรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ    กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดสระแกว หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ      กรรมการ 
(3) ทองถิ่นจังหวัดสระบุรี หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ     กรรมการ 
(4) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดปทุมธานี                                        กรรมการและเลขานุการ 
25. มรภ.สวนสุนันทา สถานที่เรียนกรุงเทพฯ และนครปฐม สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครปฐม

เปนผูดําเนินการ ประกอบดวยจังหวัด นครปฐม นนทบุรี สมุทรสาคร 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวดันครปฐม หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ      กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดนนทบุรี หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ      กรรมการ 
(3) ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ      กรรมการ 
(4) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครปฐม                                        กรรมการและเลขานุการ 
26. มรภ.รําไพพรรณี สถานที่เรียนจังหวดัจันทบุรี ทองถิ่นจังหวดัจันทบุรี เปนผูดําเนินการ 

ประกอบดวยจังหวัด จันทบุรี ตราด 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ      กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดตราด หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ     กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดจันทบุรี                                 กรรมการและเลขานุการ 
 

/27. ม.บูรพา... 
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27. ม.บูรพา สถานที่เรียนจังหวัดชลบุรี ทองถิ่นจังหวัดชลบุรี เปนผูดําเนินการ 
ประกอบดวยจังหวัด ชลบุรี ระยอง 

คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดชลบรีุ หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ    กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดระยอง หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ    กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดชลบุรี                                             กรรมการและเลขานุการ 
28. มรภ.ธนบุรี สถานที่เรยีนจังหวัดสมุทรปราการ ทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ เปน

ผูดําเนินการ ประกอบดวยจังหวัด สมุทรปราการ 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ   กรรมการ 
(2) หัวหนากลุมกฎหมายระเบียบและเรือ่งราวรองทุกข              กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดชัยภูมิ                                             กรรมการและเลขานุการ 
29. มรภ.ราชนครินทร สถานที่เรียนจังหวัดฉะเชิงเทรา ทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา เปน

ผูดําเนินการ ประกอบดวยจังหวัด ฉะเชงิเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ   กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดนครนายก หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดบัชํานาญการ     กรรมการ 
(3) ทองถิ่นจังหวัดปราจีนบรีุ หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดบัชํานาญการ     กรรมการ 
(4) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา                                     กรรมการและเลขานุการ 
30. มรภ.กาญจนบุรี สถานที่เรียนจังหวดักาญจนบุรี ทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี เปน 

ผูดําเนินการ ประกอบดวยจังหวัด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดกาญจนบรีุ หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดบัชํานาญการ     กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดสุพรรณบรีุ หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดบัชํานาญการ     กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

            สํานักงานทองถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี                                      กรรมการและเลขานุการ 
 
 

/31. มรภ.หมูบานจอมบึง... 
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31. มรภ.หมูบานจอมบึง สถานที่เรียนจังหวัดราชบุรี ทองถิ่นจังหวัดราชบุรี เปน   

ผูดําเนินการ ประกอบดวยจังหวัด ราชบุรี 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดราชบุรี หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ        กรรมการ 
(2) หัวหนากลุมกฎหมายระเบียบและเรือ่งราวรองทุกข              กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดราชบุรี                                            กรรมการและเลขานุการ 
32. มรภ.เพชรบุรี สถานที่เรียนจังหวัดเพชรบุรี ทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เปนผูดําเนินการ 

ประกอบดวยจังหวัด เพชรบุรี ประจวบครีีขันธ สมุทรสงคราม 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ   กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ  กรรมการ 
(3) ทองถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ    กรรมการ 
(4) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดเพชรบุรี                                          กรรมการและเลขานุการ 
33. มรภ.สุราษฏรธานี สถานที่เรียนจังหวัดสุราษฏรธานี ทองถิ่นจังหวัดสุราษฏรธานี 

เปนผูดําเนินการ ประกอบดวยจังหวัด สุราษฏรธานี ชมุพร ระนอง 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดสุราษฏรธานี หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ  กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดชุมพร หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ     กรรมการ 
(3) ทองถิ่นจังหวัดระนอง หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ     กรรมการ 
(4) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสุราษฏรธานี                                  กรรมการและเลขานุการ 
34. มรภ.นครศรีธรรมราช สถานที่เรียนจังหวัดนครศรีธรรมราช ทองถิ่นจังหวัด 

นครศรีธรรมราช เปนผูดําเนินการ ประกอบดวยจังหวดั นครศรีธรรมราช 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดนครศรธีรรมราช หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ กรรมการ 
(2) หัวหนากลุมกฎหมายระเบียบและเรือ่งราวรองทุกข                         กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดนครศรธีรรมราช                            กรรมการและเลขานุการ 
/35. มรภ.ภูเก็ต... 
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35. มรภ.ภูเก็ต สถานที่เรียนจังหวัดภูเก็ต ทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต เปนผูดําเนินการ 

ประกอบดวยจังหวัด ภูเก็ต พังงา กระบี่ 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ        กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดพังงา หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ    กรรมการ 
(3) ทองถิ่นจังหวดักระบี่ หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ        กรรมการ 
(4) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดภูเก็ต                                              กรรมการและเลขานุการ 
36. ม.ทักษิณ สถานที่เรยีนจังหวัดสงขลา ทองถิ่นจังหวัดสงขลา เปนผูดําเนินการ 

ประกอบดวยจังหวัด สงขลา สตูล 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดสงขลา หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ     กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดสตูล หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ      กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดสงขลา                                          กรรมการและเลขานุการ 
37. มรภ.สงขลา สถานที่เรยีนจังหวัดตรงั พัทลุง  ทองถิ่นจังหวัดตรงั  เปนผูดําเนินการ 

 ประกอบดวยจังหวัด ตรัง พัทลุง  
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดตรงั หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ      กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดพัทลุง หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ     กรรมการ 
(3) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดพัทลุง                                          กรรมการและเลขานุการ 
38. มรภ.ยะลา สถานที่เรียนจังหวัดยะลา ทองถิ่นจังหวัดยะลา เปนผูดําเนินการ 

ประกอบดวยจังหวัด ยะลา ปตตานี นราธิวาส 
คณะกรรมการ 
(1) ทองถิ่นจังหวัดยะลา หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ      กรรมการ 
(2) ทองถิ่นจังหวัดปตตานี หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ      กรรมการ 
(3) ทองถิ่นจังหวัดนราธิวาส หรือ ผูแทนไมต่ํากวาระดับชํานาญการ      กรรมการ 
(4) หัวหนากลุมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทองถิน่ 

             สํานักงานทองถิ่นจังหวัดยะลา                                              กรรมการและเลขานุการ 
/ใหทองถิ่นจังหวัด... 






