
ล าดบัที่ ชื่อ อปท. อ าเภอ จังหวัด รหสัไปรษณีย์ รหัส อปท. หมายเหตุ
1 องค์การบริหารส่วนจงัหวัดกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 2460101
2 เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 4460102
3 เทศบาลเมืองบัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 4460502
4 เทศบาลต าบลกมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 5460301
5 เทศบาลต าบลกลางหมื่น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 5460115
6 เทศบาลต าบลกุงเก่า ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190 5461102
7 เทศบาลต าบลกุดจิก ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190 5461103
8 เทศบาลต าบลกุดสิม เขาวง กาฬสินธุ์ 46160 5460601
9 เทศบาลต าบลกุดสิมคุ้มใหม่ เขาวง กาฬสินธุ์ 46160 5460603
10 เทศบาลต าบลกุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 5460501
11 เทศบาลต าบลขมิ้น เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 5460117
12 เทศบาลต าบลเขาพระนอน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 5460706
13 เทศบาลต าบลค าก้าว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220 5461205
14 เทศบาลต าบลค าบง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์ 46240 5461402
15 เทศบาลต าบลค าม่วง ค าม่วง กาฬสินธุ์ 46180 5461001
16 เทศบาลต าบลค าเหมือดแก้ว ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170 5460803
17 เทศบาลต าบลค าใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170 5460801
18 เทศบาลต าบลโคกศรี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 5460702
19 เทศบาลต าบลฆอ้งชัยพัฒนา ฆอ้งชัย กาฬสินธุ์ 46130 5461801
20 เทศบาลต าบลจุมจัง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 5460504
21 เทศบาลต าบลเชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 5460114
22 เทศบาลต าบลแซงบาดาล สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 5461303
23 เทศบาลต าบลดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220 5461208
24 เทศบาลต าบลดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 5460304
25 เทศบาลต าบลดงสมบูรณ์ ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190 5461104
26 เทศบาลต าบลดอนจาน ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000 5461701
27 เทศบาลต าบลท่าคันโท ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190 5461101
28 เทศบาลต าบลท่าลาดดงยาง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170 5460804
29 เทศบาลต าบลธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 5460302
30 เทศบาลต าบลนาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 5460503
31 เทศบาลต าบลนาคู นาคู กาฬสินธุ์ 46160 5461601
32 เทศบาลต าบลนาจารย์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 5460103
33 เทศบาลต าบลนาตาล ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190 5461105
34 เทศบาลต าบลนาทัน ค าม่วง กาฬสินธุ์ 46180 5461003
35 เทศบาลต าบลนามน นามน กาฬสินธุ์ 46230 5460201
36 เทศบาลต าบลนามะเขือ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140 5460906

รายชือ่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับภารกิจเร่งด่วนตามกฎหมายใหม่ รุ่นที่ 17

ระหว่างวันที ่29 - 31 ตลุาคม 2558 ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ศูนย์คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



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

รายชือ่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร เตรียมความพร้อมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือรองรับภารกิจเร่งด่วนตามกฎหมายใหม่ รุ่นที่ 17

ระหว่างวันที ่29 - 31 ตลุาคม 2558 ค่าลงทะเบียน 4,900 บาท
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ศูนย์คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

37 เทศบาลต าบลนิคม สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140 5460903
38 เทศบาลต าบลโนนน้ าเกล้ียง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140 5460904
39 เทศบาลต าบลโนนบุรี สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140 5460901
40 เทศบาลต าบลโนนศิลา สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140 5460905
41 เทศบาลต าบลโนนสูง ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 5460707
42 เทศบาลต าบลบัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 5460705
43 เทศบาลต าบลบึงวิชัย เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 5460108
44 เทศบาลต าบลผาเสวย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 5461308
45 เทศบาลต าบลไผ่ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 5460111
46 เทศบาลต าบลโพน ค าม่วง กาฬสินธุ์ 46180 5461002
47 เทศบาลต าบลโพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 5460110
48 เทศบาลต าบลภูดิน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 5460107
49 เทศบาลต าบลภูปอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 5460109
50 เทศบาลต าบลภูแล่นช้าง นาคู กาฬสินธุ์ 46160 5461605
51 เทศบาลต าบลภูสิงห์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140 5460902
52 เทศบาลต าบลม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000 5461702
53 เทศบาลต าบลมหาไชย สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 5461304
54 เทศบาลต าบลยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 5460701
55 เทศบาลต าบลร่องค า ร่องค า กาฬสินธุ์ 46210 5460401
56 เทศบาลต าบลล าคลอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 5460106
57 เทศบาลต าบลล าพาน เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 5460112
58 เทศบาลต าบลล าห้วยหลัว สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 5461305
59 เทศบาลต าบลสงเปลือย เขาวง กาฬสินธุ์ 46160 5460605
60 เทศบาลต าบลสงเปลือย นามน กาฬสินธุ์ 46230 5460202
61 เทศบาลต าบลสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 5461301
62 เทศบาลต าบลสระพังทอง เขาวง กาฬสินธุ์ 46160 5460602
63 เทศบาลต าบลหนองกุงศรี หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220 5461201
64 เทศบาลต าบลหนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220 5461203
65 เทศบาลต าบลหนองแปน กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 5460303
66 เทศบาลต าบลหนองสรวง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220 5461204
67 เทศบาลต าบลหนองสอ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 5460104
68 เทศบาลต าบลหนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220 5461202
69 เทศบาลต าบลหนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220 5461210
70 เทศบาลต าบลหนองอีบุตร ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์ 46240 5461403
71 เทศบาลต าบลหลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 5460308
72 เทศบาลต าบลหลุบ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 5460113
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73 เทศบาลต าบลห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์ 46240 5461401
74 เทศบาลต าบลห้วยโพธิ์ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 5460105
75 เทศบาลต าบลห้วยเม็ก ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170 5460802
76 เทศบาลต าบลหัวนาค า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 5460703
77 เทศบาลต าบลเหนือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 5460116
78 เทศบาลต าบลเหล่าใหญ่ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 5460505
79 เทศบาลต าบลอิต้ือ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 5460704
80 เทศบาลต าบลอุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 5460708
81 องค์การบริหารส่วนต าบลกมลาไสย กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 6460309
82 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดค้าว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 6460508
83 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดโดน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170 6460805
84 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดหว้า กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 6460509
85 องค์การบริหารส่วนต าบลคลองขาม ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 6460709
86 องค์การบริหารส่วนต าบลค าสร้างเที่ยง สามชัย กาฬสินธุ์ 46180 6461501
87 องค์การบริหารส่วนต าบลค าใหญ่ ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170 6460808
88 องค์การบริหารส่วนต าบลคุ้มเก่า เขาวง กาฬสินธุ์ 46160 6460604
89 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220 6461206
90 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสมบูรณ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 6460305
91 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด ฆอ้งชัย กาฬสินธุ์ 46130 6461802
92 องค์การบริหารส่วนต าบลไค้นุ่น ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์ 46240 6461404
93 องค์การบริหารส่วนต าบลเจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 6460306
94 องค์การบริหารส่วนต าบลแจนแลน กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 6460510
95 องค์การบริหารส่วนต าบลดงพยุง ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000 6461703
96 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนสมบรูณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 6460715
97 องค์การบริหารส่วนต าบลดินจี่ ค าม่วง กาฬสินธุ์ 46180 6461005
98 องค์การบริหารส่วนต าบลทรายทอง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170 6460809
99 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่คลอง ค าม่วง กาฬสินธุ์ 46180 6461004
100 องค์การบริหารส่วนต าบลธัญญา กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 6460310
101 องค์การบริหารส่วนต าบลนาโก กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 6460511
102 องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู นาคู กาฬสินธุ์ 46160 6461602
103 องค์การบริหารส่วนต าบลนาจ าปา ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000 6461704
104 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 6460710
105 องค์การบริหารส่วนต าบลนาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 6460711
106 องค์การบริหารส่วนต าบลนาบอน ค าม่วง กาฬสินธุ์ 46180 6461006
107 องค์การบริหารส่วนต าบลนามน นามน กาฬสินธุ์ 46230 6460204
108 องค์การบริหารส่วนต าบลนิคมห้วยผ้ึง ห้วยผ้ึง กาฬสินธุ์ 46240 6461405
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109 องค์การบริหารส่วนต าบลเนินยาง ค าม่วง กาฬสินธุ์ 46180 6461008
110 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนนาจาน นาคู กาฬสินธุ์ 46160 6461603
111 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนศิลาเลิง ฆอ้งชัย กาฬสินธุ์ 46130 6461803
112 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนสะอาด ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170 6460810
113 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนแหลมทอง สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140 6460907
114 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อแก้ว นาคู กาฬสินธุ์ 46160 6461604
115 องค์การบริหารส่วนต าบลบัวขาว กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 6460506
116 องค์การบริหารส่วนต าบลบึงนาเรียง ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170 6460806
117 องค์การบริหารส่วนต าบลพิมูล ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170 6460811
118 องค์การบริหารส่วนต าบลโพน ค าม่วง กาฬสินธุ์ 46180 6461007
119 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์ 46130 6460307
120 องค์การบริหารส่วนต าบลยอดแกง นามน กาฬสินธุ์ 46230 6460205
121 องค์การบริหารส่วนต าบลยางตลาด ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 6460712
122 องค์การบริหารส่วนต าบลยางอู้ม ท่าคันโท กาฬสินธุ์ 46190 6461106
123 องค์การบริหารส่วนต าบลล าชี ฆอ้งชัย กาฬสินธุ์ 46130 6461804
124 องค์การบริหารส่วนต าบลเว่อ ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 6460716
125 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 6461309
126 องค์การบริหารส่วนต าบลสมเด็จ สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 6461302
127 องค์การบริหารส่วนต าบลสมสะอาด กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 6460512
128 องค์การบริหารส่วนต าบลสหัสขันธ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์ 46140 6460908
129 องค์การบริหารส่วนต าบลสะอาดไชยศรี ดอนจาน กาฬสินธุ์ 46000 6461705
130 องค์การบริหารส่วนต าบลสามขา กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 6460507
131 องค์การบริหารส่วนต าบลสามัคคี ร่องค า กาฬสินธุ์ 46210 6460403
132 องค์การบริหารส่วนต าบลสายนาวัง นาคู กาฬสินธุ์ 46160 6461606
133 องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญ สามชัย กาฬสินธุ์ 46180 6461502
134 องค์การบริหารส่วนต าบลส าราญใต้ สามชัย กาฬสินธุ์ 46180 6461503
135 องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเล้า หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220 6461207
136 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 46000 6460118
137 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองช้าง สามชัย กาฬสินธุ์ 46180 6461504
138 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตอกแป้น ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 6460713
139 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว นามน กาฬสินธุ์ 46230 6460206
140 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองผือ เขาวง กาฬสินธุ์ 46160 6460606
141 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 6461306
142 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหา้ง กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 6460513
143 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 46220 6461209
144 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอเิฒ่า ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 6460714
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145 องค์การบริหารส่วนต าบลหมูม่น สมเด็จ กาฬสินธุ์ 46150 6461307
146 องค์การบริหารส่วนต าบลหลักเหล่ียม นามน กาฬสินธุ์ 46230 6460203
147 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์ 46120 6460717
148 องค์การบริหารส่วนต าบลหัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 46170 6460807
149 องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่ากลาง ฆอ้งชัย กาฬสินธุ์ 46130 6461805
150 องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าอ้อย ร่องค า กาฬสินธุ์ 46210 6460402
151 องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าไฮงาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์ 46110 6460514
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1 องค์การบริหารส่วนจังหวดันครพนม เมืองนครพนม นครพนม 48000 2480101
2 เทศบาลเมืองนครพนม เมืองนครพนม นครพนม 48000 4480102
3 เทศบาลต าบลท่าเรือ นาหว้า นครพนม 48180 5480905
4 เทศบาลต าบลท่าอุเทน ท่าอุเทน นครพนม 48120 5480301
5 เทศบาลต าบลธาตุพนม ธาตุพนม นครพนม 48110 5480503
6 เทศบาลต าบลธาตุพนมใต้ ธาตุพนม นครพนม 48110 5480505
7 เทศบาลต าบลนาแก นาแก นครพนม 48130 5480701
8 เทศบาลต าบลนาค า ศรีสงคราม นครพนม 48150 5480804
9 เทศบาลต าบลนาหนาด ธาตุพนม นครพนม 48110 5480504
10 เทศบาลต าบลนาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 5480901
11 เทศบาลต าบลน  าก  า ธาตุพนม นครพนม 48110 5480501
12 เทศบาลต าบลบ้านข่า ศรีสงคราม นครพนม 48150 5480802
13 เทศบาลต าบลบ้านแพง บ้านแพง นครพนม 48140 5480401
14 เทศบาลต าบลปลาปาก ปลาปาก นครพนม 48160 5480201
15 เทศบาลต าบลฝ่ังแดง ธาตุพนม นครพนม 48110 5480502
16 เทศบาลต าบลพระซอง นาแก นครพนม 48130 5480702
17 เทศบาลต าบลโพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 5481001
18 เทศบาลต าบลเรณูนคร เรณูนคร นครพนม 48170 5480601
19 เทศบาลต าบลเวินพระบาท ท่าอุเทน นครพนม 48120 5480309
20 เทศบาลต าบลศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 5480801
21 เทศบาลต าบลสามผง ศรีสงคราม นครพนม 48150 5480807
22 เทศบาลต าบลหนองญาติ เมืองนครพนม นครพนม 48000 5480103
23 เทศบาลต าบลหาดแพง ศรีสงคราม นครพนม 48150 5480810
24 องค์การบริหารส่วนต าบลก้านเหลือง นาแก นครพนม 48130 6480703
25 องค์การบริหารส่วนต าบลกุดฉิม ธาตุพนม นครพนม 48110 6480507
26 องค์การบริหารส่วนต าบลกุตาไก้ ปลาปาก นครพนม 48160 6480204
27 องค์การบริหารส่วนต าบลกุรุคุ เมืองนครพนม นครพนม 48000 6480113
28 องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า เมืองนครพนม นครพนม 48000 6480106
29 องค์การบริหารส่วนต าบลค าเตย เมืองนครพนม นครพนม 48000 6480107
30 องค์การบริหารส่วนต าบลค าพี นาแก นครพนม 48130 6480704
31 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสว่าง ปลาปาก นครพนม 48160 6480205
32 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสี วังยาง นครพนม 48130 6481203
33 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ปลาปาก นครพนม 48160 6480206
34 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกหนิแฮ่ เรณูนคร นครพนม 48170 6480602
35 องค์การบริหารส่วนต าบลไชยบุรี ท่าอุเทน นครพนม 48120 6480302
36 องค์การบริหารส่วนต าบลดงขวาง เมืองนครพนม นครพนม 48000 6480108
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37 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนเตย นาทม นครพนม 48140 6481101
38 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 48110 6480508
39 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าค้อ เมืองนครพนม นครพนม 48000 6480104
40 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าจ าปา ท่าอุเทน นครพนม 48120 6480303
41 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าบ่อสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 6480808
42 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด เรณูนคร นครพนม 48170 6480609
43 องค์การบริหารส่วนต าบลนาแก นาแก นครพนม 48130 6480708
44 องค์การบริหารส่วนต าบลนาขมิ น โพนสวรรค์ นครพนม 48190 6481003
45 องค์การบริหารส่วนต าบลนาขาม เรณูนคร นครพนม 48170 6480603
46 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเข บ้านแพง นครพนม 48140 6480403
47 องค์การบริหารส่วนต าบลนาคู่ นาแก นครพนม 48130 6480705
48 องค์การบริหารส่วนต าบลนาคูณใหญ่ นาหว้า นครพนม 48180 6480906
49 องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว บ้านแพง นครพนม 48140 6480404
50 องค์การบริหารส่วนต าบลนางัว นาหว้า นครพนม 48180 6480907
51 องค์การบริหารส่วนต าบลนางาม เรณูนคร นครพนม 48170 6480604
52 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเดื อ ศรีสงคราม นครพนม 48150 6480805
53 องค์การบริหารส่วนต าบลนาถ่อน ธาตุพนม นครพนม 48110 6480506
54 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทม นาทม นครพนม 48140 6481102
55 องค์การบริหารส่วนต าบลนาทราย เมืองนครพนม นครพนม 48000 6480105
56 องค์การบริหารส่วนต าบลนาใน โพนสวรรค์ นครพนม 48190 6481007
57 องค์การบริหารส่วนต าบลนามะเขือ ปลาปาก นครพนม 48160 6480207
58 องค์การบริหารส่วนต าบลนาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม 48000 6480114
59 องค์การบริหารส่วนต าบลนาเลียง นาแก นครพนม 48130 6480709
60 องค์การบริหารส่วนต าบลนาหว้า นาหว้า นครพนม 48180 6480902
61 องค์การบริหารส่วนต าบลนาหัวบ่อ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 6481004
62 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนตาล ท่าอุเทน นครพนม 48120 6480307
63 องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นกลาง เมืองนครพนม นครพนม 48000 6480109
64 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านแก้ง นาแก นครพนม 48130 6480710
65 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค้อ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 6481005
66 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านผึ ง เมืองนครพนม นครพนม 48000 6480110
67 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเสียว นาหว้า นครพนม 48180 6480903
68 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเอื อง ศรีสงคราม นครพนม 48150 6480806
69 องค์การบริหารส่วนต าบลปลาปาก ปลาปาก นครพนม 48160 6480202
70 องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ล้อม บ้านแพง นครพนม 48140 6480405
71 องค์การบริหารส่วนต าบลพนอม ท่าอุเทน นครพนม 48120 6480304
72 องค์การบริหารส่วนต าบลพระกลางทุ่ง ธาตุพนม นครพนม 48110 6480509
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73 องค์การบริหารส่วนต าบลพะทาย ท่าอุเทน นครพนม 48120 6480308
74 องค์การบริหารส่วนต าบลพิมาน นาแก นครพนม 48130 6480711
75 องค์การบริหารส่วนต าบลพุม่แก นาแก นครพนม 48130 6480712
76 องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิต์าก เมืองนครพนม นครพนม 48000 6480115
77 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนจาน โพนสวรรค์ นครพนม 48190 6481008
78 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง บ้านแพง นครพนม 48140 6480406
79 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนทอง เรณูนคร นครพนม 48170 6480605
80 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนบก โพนสวรรค์ นครพนม 48190 6481006
81 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง ธาตุพนม นครพนม 48110 6480510
82 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสวรรค์ โพนสวรรค์ นครพนม 48190 6481002
83 องค์การบริหารส่วนต าบลโพนสว่าง ศรีสงคราม นครพนม 48150 6480809
84 องค์การบริหารส่วนต าบลมหาชัย ปลาปาก นครพนม 48160 6480208
85 องค์การบริหารส่วนต าบลยอดชาด วังยาง นครพนม 48130 6481202
86 องค์การบริหารส่วนต าบลรามราช ท่าอุเทน นครพนม 48120 6480305
87 องค์การบริหารส่วนต าบลเรณู เรณูนคร นครพนม 48170 6480606
88 องค์การบริหารส่วนต าบลเรณูใต้ เรณูนคร นครพนม 48170 6480607
89 องค์การบริหารส่วนต าบลวังตามัว เมืองนครพนม นครพนม 48000 6480111
90 องค์การบริหารส่วนต าบลวังยาง วังยาง นครพนม 48130 6481201
91 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีสงคราม ศรีสงคราม นครพนม 48150 6480803
92 องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู นาแก นครพนม 48130 6480706
93 องค์การบริหารส่วนต าบลแสนพัน ธาตุพนม นครพนม 48110 6480511
94 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองซน นาทม นครพนม 48140 6481103
95 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทา ท่าอุเทน นครพนม 48120 6480306
96 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเทาใหญ่ ปลาปาก นครพนม 48160 6480209
97 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบ่อ นาแก นครพนม 48130 6480707
98 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองยา่งชิ น เรณูนคร นครพนม 48170 6480608
99 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองแวง บ้านแพง นครพนม 48140 6480402
100 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองสังข์ นาแก นครพนม 48130 6480713
101 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฮี ปลาปาก นครพนม 48160 6480203
102 องค์การบริหารส่วนต าบลเหล่าพัฒนา นาหว้า นครพนม 48180 6480904
103 องค์การบริหารส่วนต าบลอาจสามารถ เมืองนครพนม นครพนม 48000 6480112
104 องค์การบริหารส่วนต าบลอุ่มเหม้า ธาตุพนม นครพนม 48110 6480512



 
 

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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