
ล าดบัที่ ชื่อ อปท. อ าเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์ รหัส อปท. หมายเหตุ
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เมืองพะเยา พะเยา 56000 2560101
2 เทศบาลเมืองดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา 56120 4560501
3 เทศบาลเมืองพะเยา เมืองพะเยา พะเยา 56000 4560102
4 เทศบาลต าบลงิม ปง พะเยา 56140 5560601
5 เทศบาลต าบลจุน จุน พะเยา 56150 5560202
6 เทศบาลต าบลเจริญราษฎร์ แม่ใจ พะเยา 56130 5560704
7 เทศบาลต าบลเชียงค า เชียงค า พะเยา 56110 5560301
8 เทศบาลต าบลเชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 56160 5560401
9 เทศบาลต าบลดงเจน ภูกามยาว พะเยา 56000 5560901
10 เทศบาลต าบลท่าจ าปี เมืองพะเยา พะเยา 56000 5560108
11 เทศบาลต าบลท่าวังทอง เมืองพะเยา พะเยา 56000 5560107
12 เทศบาลต าบลทุง่รวงทอง จุน พะเยา 56150 5560205
13 เทศบาลต าบลบ้านต๋อม เมืองพะเยา พะเยา 56000 5560104
14 เทศบาลต าบลบ้านต  า เมืองพะเยา พะเยา 56000 5560106
15 เทศบาลต าบลบ้านถ  า ดอกค าใต้ พะเยา 56120 5560502
16 เทศบาลต าบลบ้านสาง เมืองพะเยา พะเยา 56000 5560110
17 เทศบาลต าบลบ้านเหล่า แม่ใจ พะเยา 56130 5560702
18 เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เมืองพะเยา พะเยา 56000 5560109
19 เทศบาลต าบลปง ปง พะเยา 56140 5560602
20 เทศบาลต าบลป่าแฝก แม่ใจ พะเยา 56130 5560705
21 เทศบาลต าบลฝายกวาง เชียงค า พะเยา 56110 5560303
22 เทศบาลต าบลแม่กา เมืองพะเยา พะเยา 56000 5560103
23 เทศบาลต าบลแม่ใจ แม่ใจ พะเยา 56130 5560701
24 เทศบาลต าบลแม่ปืม เมืองพะเยา พะเยา 56000 5560105
25 เทศบาลต าบลแม่ยม ปง พะเยา 56140 5560603
26 เทศบาลต าบลรวมใจพัฒนา แม่ใจ พะเยา 56130 5560703
27 เทศบาลต าบลเวียง เชียงค า พะเยา 56110 5560302
28 เทศบาลต าบลเวียงลอ จุน พะเยา 56150 5560204
29 เทศบาลต าบลศรีถ้อย แม่ใจ พะเยา 56130 5560707
30 เทศบาลต าบลสบบง ภูซาง พะเยา 56110 5560801
31 เทศบาลต าบลสันป่าม่วง เมืองพะเยา พะเยา 56000 5560111
32 เทศบาลต าบลหงส์หิน จุน พะเยา 56150 5560203
33 เทศบาลต าบลหนองหล่ม ดอกค าใต้ พะเยา 56120 5560504
34 เทศบาลต าบลหย่วน เชียงค า พะเยา 56110 5560310
35 เทศบาลต าบลห้วยข้าวก  า จุน พะเยา 56150 5560201
36 เทศบาลต าบลห้วยลาน ดอกค าใต้ พะเยา 56120 5560503

รายชือ่ผู้เขา้รับการอบรมหลกัสตูร เตรียมความพร้อมบุคลากรองค์กรของปกครองสว่นท้องถ่ินเพ่ือรองรับภารกิจเร่งดว่นตามกฎหมายใหม่ รุ่นที ่16

ระหว่างวันที ่26 - 28 ตลุาคม 2558 ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ศูนย์คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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37 องค์การบริหารส่วนต าบลขุนควร ปง พะเยา 56140 6560604
38 องค์การบริหารส่วนต าบลควร ปง พะเยา 56140 6560605
39 องค์การบริหารส่วนต าบลคือเวียง ดอกค าใต้ พะเยา 56120 6560508
40 องค์การบริหารส่วนต าบลงิม ปง พะเยา 56140 6560606
41 องค์การบริหารส่วนต าบลจ าป่าหวาย เมืองพะเยา พะเยา 56000 6560112
42 องค์การบริหารส่วนต าบลเจดีย์ค า เชียงค า พะเยา 56110 6560304
43 องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน เชียงค า พะเยา 56110 6560305
44 องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงแรง ภูซาง พะเยา 56110 6560802
45 องค์การบริหารส่วนต าบลดงเจน ภูกามยาว พะเยา 56000 6560902
46 องค์การบริหารส่วนต าบลดงสุวรรณ ดอกค าใต้ พะเยา 56120 6560509
47 องค์การบริหารส่วนต าบลดอกค าใต้ ดอกค าใต้ พะเยา 56120 6560505
48 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ดอกค าใต้ พะเยา 56120 6560510
49 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่กล้วย ภูซาง พะเยา 56110 6560803
50 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ผาสุข เชียงค า พะเยา 56110 6560306
51 องค์การบริหารส่วนต าบลนาปรัง ปง พะเยา 56140 6560607
52 องค์การบริหารส่วนต าบลน  าแวน เชียงค า พะเยา 56110 6560307
53 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตุ่น เมืองพะเยา พะเยา 56000 6560113
54 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านปิน ดอกค าใต้ พะเยา 56120 6560506
55 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านมาง เชียงม่วน พะเยา 56160 6560402
56 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง ดอกค าใต้ พะเยา 56120 6560511
57 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าสัก ภูซาง พะเยา 56110 6560804
58 องค์การบริหารส่วนต าบลผาช้างน้อย ปง พะเยา 56140 6560609
59 องค์การบริหารส่วนต าบลพระธาตุขิงแกง จุน พะเยา 56150 6560206
60 องค์การบริหารส่วนต าบลภูซาง ภูซาง พะเยา 56110 6560805
61 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 56000 6560114
62 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ลาว เชียงค า พะเยา 56110 6560308
63 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สุก แม่ใจ พะเยา 56130 6560706
64 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ใส เมืองพะเยา พะเยา 56000 6560115
65 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่อิง ภูกามยาว พะเยา 56000 6560903
66 องค์การบริหารส่วนต าบลร่มเย็น เชียงค า พะเยา 56110 6560309
67 องค์การบริหารส่วนต าบลสระ เชียงม่วน พะเยา 56160 6560403
68 องค์การบริหารส่วนต าบลสันโค้ง ดอกค าใต้ พะเยา 56120 6560507
69 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแก้ว ภูกามยาว พะเยา 56000 6560904
70 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยางขาม จุน พะเยา 56150 6560207
71 องค์การบริหารส่วนต าบลออย ปง พะเยา 56140 6560608
72 องค์การบริหารส่วนต าบลอ่างทอง เชียงค า พะเยา 56110 6560311



ล าดบัที่ ชื่อ อปท. อ าเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์ รหัส อปท. หมายเหตุ
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เมืองพังงา พังงา 82000 2820101
2 เทศบาลเมืองตะกั่วป่า ตะกั่วป่า พังงา 82110 4820501
3 เทศบาลเมืองพังงา เมืองพังงา พังงา 82000 4820102
4 เทศบาลต าบลกระโสม ตะกั่วทุง่ พังงา 82130 5820401
5 เทศบาลต าบลเกาะยาว เกาะยาว พังงา 82160 5820201
6 เทศบาลต าบลเกาะยาวใหญ่ เกาะยาว พังงา 82160 5820203
7 เทศบาลต าบลคึกคัก ตะกั่วป่า พังงา 82110 5820503
8 เทศบาลต าบลคุระบุรี คุระบุรี พังงา 82150 5820601
9 เทศบาลต าบลโคกกลอย ตะกั่วทุง่ พังงา 82130 5820402
10 เทศบาลต าบลทับปุด ทับปุด พังงา 82180 5820701
11 เทศบาลต าบลท่านา กะปง พังงา 82170 5820301
12 เทศบาลต าบลท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 82120 5820801
13 เทศบาลต าบลบางเตย เมืองพังงา พังงา 82000 5820106
14 เทศบาลต าบลบางนายสี ตะกั่วป่า พังงา 82110 5820502
15 เทศบาลต าบลพรุใน เกาะยาว พังงา 82160 5820204
16 เทศบาลต าบลล าแก่น ท้ายเหมือง พังงา 82120 5820802
17 องค์การบริหารส่วนต าบลกระโสม ตะกั่วทุง่ พังงา 82130 6820405
18 องค์การบริหารส่วนต าบลกะไหล ตะกั่วทุง่ พังงา 82130 6820407
19 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะคอเขา ตะกั่วป่า พังงา 82110 6820506
20 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะปันหยี เมืองพังงา พังงา 82000 6820103
21 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะพระทอง คุระบุรี พังงา 82150 6820603
22 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะยาวน้อย เกาะยาว พังงา 82160 6820202
23 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเคียน ตะกั่วทุง่ พังงา 82130 6820408
24 องค์การบริหารส่วนต าบลคุระ คุระบุรี พังงา 82150 6820602
25 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกกลอย ตะกั่วทุง่ พังงา 82130 6820403
26 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเคียน ตะกั่วป่า พังงา 82110 6820507
27 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเจริญ ทับปุด พังงา 82180 6820704
28 องค์การบริหารส่วนต าบลตากแดด เมืองพังงา พังงา 82000 6820107
29 องค์การบริหารส่วนต าบลถ  า ตะกั่วทุง่ พังงา 82130 6820409
30 องค์การบริหารส่วนต าบลถ  าน  าผุด เมืองพังงา พังงา 82000 6820104
31 องค์การบริหารส่วนต าบลทับปุด ทับปุด พังงา 82180 6820702
32 องค์การบริหารส่วนต าบลท่านา กะปง พังงา 82170 6820302
33 องค์การบริหารส่วนต าบลท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา 82120 6820803
34 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าอยู่ ตะกั่วทุง่ พังงา 82130 6820404
35 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งคาโงก เมืองพังงา พังงา 82000 6820108
36 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา 82120 6820806

รายชือ่ผู้เขา้รับการอบรมหลกัสตูร เตรียมความพร้อมบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเพ่ือรองรับภารกิจเร่งดว่นตามกฎหมายใหม่ รุ่นที ่16

ระหว่างวันที ่26 - 28 ตลุาคม 2558 ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท
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37 องค์การบริหารส่วนต าบลนบปริง เมืองพังงา พังงา 82000 6820105
38 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเตย ท้ายเหมือง พังงา 82120 6820804
39 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแสน ทับปุด พังงา 82180 6820705
40 องค์การบริหารส่วนต าบลบางทอง ท้ายเหมือง พังงา 82120 6820805
41 องค์การบริหารส่วนต าบลบางไทร ตะกั่วป่า พังงา 82110 6820504
42 องค์การบริหารส่วนต าบลบางม่วง ตะกั่วป่า พังงา 82110 6820505
43 องค์การบริหารส่วนต าบลบางวัน คุระบุรี พังงา 82150 6820604
44 องค์การบริหารส่วนต าบลบางเหรียง ทับปุด พังงา 82180 6820706
45 องค์การบริหารส่วนต าบลป่ากอ เมืองพังงา พังงา 82000 6820109
46 องค์การบริหารส่วนต าบลมะรุ่ย ทับปุด พังงา 82180 6820703
47 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นางขาว คุระบุรี พังงา 82150 6820605
48 องค์การบริหารส่วนต าบลรมณีย์ กะปง พังงา 82170 6820303
49 องค์การบริหารส่วนต าบลล าภี ท้ายเหมือง พังงา 82120 6820807
50 องค์การบริหารส่วนต าบลหล่อยูง ตะกั่วทุง่ พังงา 82130 6820406
51 องค์การบริหารส่วนต าบลเหมาะ กะปง พังงา 82170 6820304
52 องค์การบริหารส่วนต าบลเหล กะปง พังงา 82170 6820305



ล าดบัที่ ชื่อ อปท. อ าเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์ รหัส อปท. หมายเหตุ
1 องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เมืองระยอง ระยอง 21000 2210101
2 เทศบาลนครระยอง เมืองระยอง ระยอง 21000 3210102
3 เทศบาลเมืองบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130 4210201
4 เทศบาลเมืองมาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 21000 4210103
5 เทศบาลต าบลกองดิน แกลง ระยอง 21110 5210302
6 เทศบาลต าบลแกลง-กะเฉด เมืองระยอง ระยอง 21000 5210104
7 เทศบาลต าบลจอมพลเจ้าพระยา ปลวกแดง ระยอง 21140 5210602
8 เทศบาลต าบลชากบก บ้านค่าย ระยอง 21120 5210505
9 เทศบาลต าบลช าฆอ้ เขาชะเมา ระยอง 21110 5210701
10 เทศบาลต าบลชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 21210 5210401
11 เทศบาลต าบลเชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 21000 5210112
12 เทศบาลต าบลทับมา เมืองระยอง ระยอง 21000 5210108
13 เทศบาลต าบลทุง่ควายกิน แกลง ระยอง 21110 5210303
14 เทศบาลต าบลน  าคอก เมืองระยอง ระยอง 21000 5210106
15 เทศบาลต าบลเนินฆอ้ แกลง ระยอง 21110 5210308
16 เทศบาลต าบลเนินพระ เมืองระยอง ระยอง 21000 5210107
17 เทศบาลต าบลบ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง 21120 5210501
18 เทศบาลต าบลบ้านค่ายพัฒนา บ้านค่าย ระยอง 21120 5210504
19 เทศบาลต าบลบ้านฉาง บ้านฉาง ระยอง 21130 5210204
20 เทศบาลต าบลบ้านนา แกลง ระยอง 21110 5210307
21 เทศบาลต าบลบ้านเพ เมืองระยอง ระยอง 21000 5210105
22 เทศบาลต าบลปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 5210601
23 เทศบาลต าบลปากน  าประแส แกลง ระยอง 21110 5210304
24 เทศบาลต าบลพลา บ้านฉาง ระยอง 21130 5210203
25 เทศบาลต าบลมะขามคู่ นิคมพัฒนา ระยอง 21180 5210802
26 เทศบาลต าบลมาบข่า นิคมพัฒนา ระยอง 21180 5210801
27 เทศบาลต าบลมาบข่าพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 21180 5210803
28 เทศบาลต าบลเมืองแกลง แกลง ระยอง 21110 5210306
29 เทศบาลต าบลสองสลึง แกลง ระยอง 21110 5210301
30 เทศบาลต าบลส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130 5210202
31 เทศบาลต าบลสุนทรภู่ แกลง ระยอง 21110 5210305
32 องค์การบริหารส่วนต าบลกระแสบน แกลง ระยอง 21110 6210309
33 องค์การบริหารส่วนต าบลกองดิน แกลง ระยอง 21110 6210315
34 องค์การบริหารส่วนต าบลกะเฉด เมืองระยอง ระยอง 21000 6210114
35 องค์การบริหารส่วนต าบลแกลง เมืองระยอง ระยอง 21000 6210109
36 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาชะเมา เขาชะเมา ระยอง 21110 6210703

รายชือ่ผู้เขา้รับการอบรมหลกัสตูร เตรียมความพร้อมบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเพ่ือรองรับภารกิจเร่งดว่นตามกฎหมายใหม่ รุ่นที ่16

ระหว่างวันที ่26 - 28 ตลุาคม 2558 ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ศูนย์คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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รายชือ่ผู้เขา้รับการอบรมหลกัสตูร เตรียมความพร้อมบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเพ่ือรองรับภารกิจเร่งดว่นตามกฎหมายใหม่ รุ่นที ่16

ระหว่างวันที ่26 - 28 ตลุาคม 2558 ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ศูนย์คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

37 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย เขาชะเมา ระยอง 21110 6210704
38 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองปนู แกลง ระยอง 21110 6210311
39 องค์การบริหารส่วนต าบลชากโดน แกลง ระยอง 21110 6210316
40 องค์การบริหารส่วนต าบลชุมแสง วังจันทร์ ระยอง 21210 6210402
41 องค์การบริหารส่วนต าบลตะพง เมืองระยอง ระยอง 21000 6210115
42 องค์การบริหารส่วนต าบลตาขัน บ้านค่าย ระยอง 21120 6210506
43 องค์การบริหารส่วนต าบลตาสิทธิ์ ปลวกแดง ระยอง 21140 6210605
44 องค์การบริหารส่วนต าบลทางเกวียน แกลง ระยอง 21110 6210317
45 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งควายกิน แกลง ระยอง 21110 6210312
46 องค์การบริหารส่วนต าบลนาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง 21000 6210116
47 องค์การบริหารส่วนต าบลน  าเป็น เขาชะเมา ระยอง 21110 6210702
48 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 21180 6210804
49 องค์การบริหารส่วนต าบลบางบุตร บ้านค่าย ระยอง 21120 6210503
50 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแลง เมืองระยอง ระยอง 21000 6210113
51 องค์การบริหารส่วนต าบลปลวกแดง ปลวกแดง ระยอง 21140 6210604
52 องค์การบริหารส่วนต าบลป่ายุบใน วังจันทร์ ระยอง 21210 6210404
53 องค์การบริหารส่วนต าบลพนานิคม นิคมพัฒนา ระยอง 21180 6210805
54 องค์การบริหารส่วนต าบลพลงตาเอี่ยม วังจันทร์ ระยอง 21210 6210403
55 องค์การบริหารส่วนต าบลพังราด แกลง ระยอง 21110 6210313
56 องค์การบริหารส่วนต าบลเพ เมืองระยอง ระยอง 21000 6210110
57 องค์การบริหารส่วนต าบลมาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 21140 6210603
58 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่น  าคู้ ปลวกแดง ระยอง 21140 6210606
59 องค์การบริหารส่วนต าบลละหาร ปลวกแดง ระยอง 21140 6210607
60 องค์การบริหารส่วนต าบลวังจันทร์ วังจันทร์ ระยอง 21210 6210405
61 องค์การบริหารส่วนต าบลวังหว้า แกลง ระยอง 21110 6210310
62 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักทอง เมืองระยอง ระยอง 21000 6210111
63 องค์การบริหารส่วนต าบลส านักท้อน บ้านฉาง ระยอง 21130 6210205
64 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง 21120 6210507
65 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบวั บ้านค่าย ระยอง 21120 6210508
66 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไร่ ปลวกแดง ระยอง 21140 6210608
67 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองละลอก บ้านค่าย ระยอง 21120 6210502
68 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยยาง แกลง ระยอง 21110 6210314
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1 องค์การบริหารส่วนจังหวดัอุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 2610101
2 เทศบาลเมืองอุทัยธานี เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 4610102
3 เทศบาลต าบลเขาบางแกรก หนองฉาง อุทัยธานี 61110 5610401
4 เทศบาลต าบลตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี 61120 5610201
5 เทศบาลต าบลทัพทัน ทัพทัน อุทัยธานี 61120 5610202
6 เทศบาลต าบลบ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 5610601
7 เทศบาลต าบลพลวงสองนาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150 5610303
8 เทศบาลต าบลเมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 5610602
9 เทศบาลต าบลลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 61160 5610701
10 เทศบาลต าบลสว่างแจ้งสบายใจ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150 5610302
11 เทศบาลต าบลสว่างอารมณ์ สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150 5610301
12 เทศบาลต าบลหนองขาหย่าง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130 5610501
13 เทศบาลต าบลหนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 61110 5610402
14 เทศบาลต าบลหนองสระ ทัพทัน อุทัยธานี 61120 5610203
15 เทศบาลต าบลหาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 5610103
16 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 6610106
17 องค์การบริหารส่วนต าบลเขากวางทอง หนองฉาง อุทัยธานี 61110 6610403
18 องค์การบริหารส่วนต าบลคอกควาย บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 6610606
19 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหม้อ ทัพทัน อุทัยธานี 61120 6610205
20 องค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าวัด บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 6610607
21 องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130 6610502
22 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 6610107
23 องค์การบริหารส่วนต าบลทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 61170 6610801
24 องค์การบริหารส่วนต าบลทัพหลวง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 6610608
25 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 6610108
26 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโพ หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130 6610503
27 องค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งนางาม ลานสัก อุทัยธานี 61160 6610706
28 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่พง หนองฉาง อุทัยธานี 61110 6610410
29 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่โพ หนองฉาง อุทัยธานี 61110 6610405
30 องค์การบริหารส่วนต าบลน  าซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 6610104
31 องค์การบริหารส่วนต าบลน  ารอบ ลานสัก อุทัยธานี 61160 6610703
32 องค์การบริหารส่วนต าบลเนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 6610109
33 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อยาง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150 6610305
34 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 6610609
35 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 6610603
36 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่คลองเคียน บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 6610610

รายชือ่ผู้เขา้รับการอบรมหลกัสตูร เตรียมความพร้อมบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเพ่ือรองรับภารกิจเร่งดว่นตามกฎหมายใหม่ รุ่นที ่16

ระหว่างวันที ่26 - 28 ตลุาคม 2558 ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ศูนย์คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



ล าดบัที่ ชื่อ อปท. อ าเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์ รหัส อปท. หมายเหตุ

รายชือ่ผู้เขา้รับการอบรมหลกัสตูร เตรียมความพร้อมบุคลากรขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเพ่ือรองรับภารกิจเร่งดว่นตามกฎหมายใหม่ รุ่นที ่16

ระหว่างวันที ่26 - 28 ตลุาคม 2558 ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ศูนย์คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

37 องค์การบริหารส่วนต าบลประดู่ยืน ลานสัก อุทัยธานี 61160 6610707
38 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าอ้อ ลานสัก อุทัยธานี 61160 6610704
39 องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150 6610304
40 องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองการุ้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 6610611
41 องค์การบริหารส่วนต าบลระบ า ลานสัก อุทัยธานี 61160 6610705
42 องค์การบริหารส่วนต าบลลานสัก ลานสัก อุทัยธานี 61160 6610702
43 องค์การบริหารส่วนต าบลวังหิน บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 6610604
44 องค์การบริหารส่วนต าบลสะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 6610105
45 องค์การบริหารส่วนต าบลสุขฤทัย ห้วยคต อุทัยธานี 61170 6610802
46 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกระทุ่ม ทัพทัน อุทัยธานี 61120 6610204
47 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกลางดง ทัพทัน อุทัยธานี 61120 6610206
48 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 6610110
49 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองขาหยา่ง หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130 6610504
50 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองจอก บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 6610605
51 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 61110 6610404
52 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนางนวล หนองฉาง อุทัยธานี 61110 6610406
53 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบม่กล้วย บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 6610612
54 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130 6610505
55 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี 61000 6610111
56 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี 61110 6610407
57 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี 61120 6610207
58 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสรวง หนองฉาง อุทัยธานี 61110 6610409
59 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหลวง สว่างอารมณ์ อุทัยธานี 61150 6610306
60 องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130 6610506
61 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยคต ห้วยคต อุทัยธานี 61170 6610803
62 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 6610613
63 องค์การบริหารส่วนต าบลหูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี 61140 6610614
64 องค์การบริหารส่วนต าบลอุทัยเก่า หนองฉาง อุทัยธานี 61110 6610408



 
 

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 ..................................... 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

 

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

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

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน...................................................... ..................เบอร์มือถือ...................................... 

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

จังหวัด...................................................................เบอร์ส านกังาน................................................................................ 

 

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

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

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน........................................................................เบอร์มือถือ................ ...................... 

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

จังหวัด...................................................................เบอร์ส านกังาน................................................................................  

 

 

 

หมายเหตุ  ส่งแฟ็ก 02-516-2106 หรือ 02-516-4232 หรือ ส่งทางเมลล์ planlpdi@gmail.com 



 
 
 
 

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  
     3) วันอบรม หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า  

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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