
ล าดับที่ ชื่อ อปท. อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ รหัส อปท. หมายเหตุ
1 องค์การบริหารส่วนจังหวดั ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 2250101
2 เทศบาลเมืองปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 4250102
3 เทศบาลต าบลกบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 5250203
4 เทศบาลต าบลกรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 5250801
5 เทศบาลต าบลโคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190 5250901
6 เทศบาลต าบลโคกมะกอก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 5250103
7 เทศบาลต าบลนาดี นาดี ปราจีนบุรี 25220 5250301
8 เทศบาลต าบลบ้านนาปรือ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 5250104
9 เทศบาลต าบลบ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 5250601

10 เทศบาลต าบลประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 5250701
11 เทศบาลต าบลโพธิง์าม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 5250702
12 เทศบาลต าบลเมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 5250201
13 เทศบาลต าบลศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 5250802
14 เทศบาลต าบลสระบัว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 5250202
15 องค์การบริหารส่วนต าบลกบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 6250205
16 องค์การบริหารส่วนต าบลกรอกสมบูรณ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 6250805
17 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 6250704
18 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี 25220 6250302
19 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาไม้แก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 6250206
20 องค์การบริหารส่วนต าบลค าโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 6250705
21 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190 6250904
22 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190 6250902
23 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกไม้ลาย เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 6250105
24 องค์การบริหารส่วนต าบลดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 6250806
25 องค์การบริหารส่วนต าบลดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 6250106
26 องค์การบริหารส่วนต าบลดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 6250706
27 องค์การบริหารส่วนต าบลดงพระราม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 6250107
28 องค์การบริหารส่วนต าบลท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 6250108
29 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 6250803
30 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่โพธิ์ นาดี ปราจีนบุรี 25220 6250303
31 องค์การบริหารส่วนต าบลนนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 6250207
32 องค์การบริหารส่วนต าบลนาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 6250208
33 องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี นาดี ปราจีนบุรี 25220 6250305
34 องค์การบริหารส่วนต าบลเนินหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 6250113
35 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนห้อม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 6250109
36 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 6250209

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับภารกจิเร่งด่วนตามกฎหมายใหม่ รุ่นที่ 20
ระหว่างวันที ่4 - 6 มกราคม 2559 ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



ล าดับที่ ชื่อ อปท. อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ รหัส อปท. หมายเหตุ

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับภารกจิเร่งด่วนตามกฎหมายใหม่ รุ่นที่ 20
ระหว่างวันที ่4 - 6 มกราคม 2559 ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

37 องค์การบริหารส่วนต าบลบางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 6250604
38 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 6250110
39 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 6250608
40 องค์การบริหารส่วนต าบลบางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 6250602
41 องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลาร้า บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 6250605
42 องค์การบริหารส่วนต าบลบางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 6250606
43 องค์การบริหารส่วนต าบลบางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 6250603
44 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 6250807
45 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 6250214
46 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 6250114
47 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 6250607
48 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 6250707
49 องค์การบริหารส่วนต าบลบุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 6250710
50 องค์การบริหารส่วนต าบลบพุราหมณ์ นาดี ปราจีนบุรี 25220 6250306
51 องค์การบริหารส่วนต าบลประจนัตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 6250703
52 องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190 6250903
53 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 6250210
54 องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 6250115
55 องค์การบริหารส่วนต าบลย่านรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 6250211
56 องค์การบริหารส่วนต าบลรอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 6250111
57 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 6250212
58 องค์การบริหารส่วนต าบลวังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 6250215
59 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 6250216
60 องค์การบริหารส่วนต าบลวังท่าช้าง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 6250204
61 องค์การบริหารส่วนต าบลวัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 25000 6250112
62 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 6250804
63 องค์การบริหารส่วนต าบลสะพานหิน นาดี ปราจีนบุรี 25220 6250304
64 องค์การบริหารส่วนต าบลส าพันตา นาดี ปราจีนบุรี 25220 6250307
65 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 6250217
66 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 6250708
67 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 6250808
68 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบุรี 25130 6250709
69 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 6250809
70 องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี 25110 6250213



 
 

ตารางการศึกษาอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนตามกฎหมายใหม่     
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี   

 

วัน / เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น ๑๙.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. 
  ๒๐.๐๐ – ๒๑.๐๐ น. 

 
 

วันแรก 
 

 

รายงานตัว/ 
ปฐมนิเทศ 

หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประกอบกิจการหอพัก 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน 

ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการขอทาน 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 

 
กิจกรรมนักศึกษา 

 
กิจกรรมนักศึกษา 

 

วันที่ 2 
 

 
ชุดนักศกึษาเคารพธงชาต ิ

 สวดมนต์กล่าวน า ค าปฏญิาณ  
ทุกวนั 

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

สน.มท. 

การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

(Integrity&Transparency Assessment : ITA) 
สน.มท. 

การรายงานคูม่ือประชาชนผ่าน
ระบบสารสนเทศของส านักงาน 

ก.พ.ร. 
กพร.มท. 

 
กิจกรรมนักศึกษา 

 

วันที่ 3 
 

ชุดนักศกึษาเคารพธงชาต ิ 
สวดมนต์กล่าวน า ค าปฏิญาณ  

ทุกวนั 

ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.๒๕๕๘ 
สน.กม. 

ประมวลผล/ ปัจฉิมนิเทศ/ปดิการฝึกอบรม   

 
 

    

 
 
 
 

 



 

 

 

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม 
หลักสูตร เตรียมความพร้อมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วนตามกฎหมายใหม่ 

รุ่นที่ ..................................... 
จังหวัด........................................................................... 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

กรุณาเขียนด้วยตัวบรรจง  
1. ชื่อ........................................................................ นามสกุล.......................................... .................................. 

ต าแหน่ง...................................................................................................................... .................................................. 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก.........................................................เบอร์มือถือ......................................  

สังกัด ........................................................ต าบล......................................................อ าเภอ..........................................  

เบอร์ส านักงาน................................................................................ 

2. ชื่อ........................................................................ นามสกุล.......................................... .................................. 

ต าแหน่ง...................................................................................................................... .................................................. 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก.........................................................เบอร์มือถือ....................... ............... 

สังกัด ........................................................ต าบล............ ..........................................อ าเภอ..........................................  

เบอร์ส านักงาน................................................................................ 
 
หมายเหตุ  ส่งแฟ็ก 02-516-2106 หรือ 02-516-4232 หรือ E-mail : planlpdi@gmail.com 
ผู้ติดต่อประสานงาน ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
090-678-0183 , 090-678-0186 , 090-678-0187 , 090-678-0189 , 090-678-0190 

               - วันรายงานตัว/พิธีเปิด (วันแรก) เริ่มรายงานตัวเวลา 08.00 - 09.00 น. 
            - การแต่งกาย -ใส่ชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับ แขนยาว ในวันรายงานตัว  

               การแต่งกาย -วันอบรม ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว/สั้น กางเกง/กระโปรงด า รองเท้าหุ้มส้นสีด า (เท่านั้น) 
      - ค่าลงทะเบียนคนละ 4,900 บาท (รวมค่าที่พักและอาหาร)  

        - ถ้าเข้าพักก่อน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 700 บาท (รวมอาหารเช้า) (ไม่ต้องจองห้องพัก) เบอร์ติดต่อห้องพัก 02-516-2459  
  - การสั่งจ่ายเช็ค ให้สั่งจ่ายในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  

  พร้อมแนบใบการช าระเงินที่สถาบันฯ ส่งให้ (กรุณากรอกเอกสารให้ครบถ้วนก่อนช าระเงิน) 
- ให้ส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2558 

         
 



 
 
 
 

หลักสูตร เตรียมความพร้อมบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับภารกิจเร่งด่วน 
            ตามกฎหมายใหม่             

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

1.  ปรัชญา   พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.  หลักการและเหตุผล 
                   ปัจจุบันได้มีการก าหนดและปรับปรุงกฎหมายใหม่ขึ้นจ านวนหลายฉบับ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ
หน้าที่ความรับผิดชอบของ อปท. และที่ได้รับการถ่ายโอนภารภิจมาจากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ทั้งในด้านการ
ให้บริการ การอ านวยความสะดวก การควบคุม ก ากับ ดูแล ความปลอดภัยของสถานที่ รวมถึงการสังคม
สงเคราะห์ ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหาร และผู้ปฎิบัติหน้าที่รับผิดชอบในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายใหม่ เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพจึงได้มีการจัดท า
หลักสูตรเตรียมความพร้อมบุคลากร อปท. เพ่ือรองรับภารกิจเร่งด่วนตามกฎหมายใหม่ขึ้น 

3.วัตถุประสงค์   
3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายใหม่ที ่

เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในสถานการณ์ปัจจุบัน 
  3.2เพ่ือให้การปฏิบัติ งานของ อปท.เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย หนั งสือสั่ งการ                 
ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น                 
ให้สามารถปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
เพ่ือการก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน ากับ อปท.ได้อย่างใกล้ชิดทั่วถึง 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย  -ปลัด/รองปลัด อปท. 

   -หัวหน้าส านักปลัด 

5. ผลสัมฤทธิ์   บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70                      
มีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน 

6.  ระยะเวลาการศึกษาอบรม   3 วัน 

 

 

 

 

 



 7.  โครงสร้างหลักสูตร 

ที ่ ชื่อวิชา 
จ านวน
ชั่วโมง 

วิทยากร 

1. ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.อ านวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 

3 สน.มถ. สถ. 

2. การรายงานคู่มือประชาชนผ่านระบบสารสนเทศของ
ส านักงาน ก.พ.ร. 

3 ส านักงาน ก.พ.ร. 

3. ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.หอพัก พ.ศ.2558 3 สน.กร.สถ. 
4. หลักเกณฑ์เก่ียวกับการประกอบกิจการหอพัก 3 กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
5. ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมการขอทาน 3 กระทรวงพัฒนาสังคมฯ 
6. การประเมินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน

การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity&Transparency Assessment : ITA) 

3 ส านักงาน ป.ป.ท. 

รวม 18  

8. วิธีการศึกษาอบรม 
1. บรรยาย 
2. การน าอภิปรายและอภิปรายเป็นคณะ 
3. การสัมมนาท้ายบทเรียน 
4. กรณีศึกษา 
5. สาธิต/ฝึกปฏิบัติ 
6. ซักถามปัญหา 
7. ศึกษาดูงาน 

 
9. การประเมินผลการฝึกอบรม  

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบประเมินผลรายวิชา เพื่อประเมินผลหัวข้อวิชาและวิทยากร                  
หลักเสร็จสิ้นการบรรยายในแต่ละหัวข้อวิชา 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบประเมินผล ภาพรวมในการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท.  

๒. การแต่งกาย 
     ๑) วันรายงานตัว แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
     2) วันอบรม ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด าหรือกรมท่า เท่านั้น  
     3) วันอบรม หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า เท่านั้น 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส ่รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที ่www.dla.go.th คอลัมนบ์ริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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