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รายละเอียดการฝกอบรมและการแนะนําการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสินของ อบต. 
1. ผูเขารับการอบรม จํานวนแหงละ 3 คน ประกอบดวย 
       1.1 นายก อบต.หรือรองนายก อบต. หรือปลัด อบต. 
              1.2 ชางโยธา  
      1.3 เจาหนาที่จัดเก็บ หรือผูรับผิดชอบ    
2. กําหนด วัน เวลา  สถานที่อบรม 
            - รุนที่ 1 จัดอบรมระหวางวันที่  24 –27   พฤษภาคม  2548 
               ณ โรงแรมระยอง ออคิด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
             - รุนที่  2 จัดอบรมระหวางวันที่  7 –10  มิถุนายน  2548 
               ณ โรงแรมรอยัลรเิวอร  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร               
             - รุนที่  3 จัดอบรมระหวางวันที่  14 – 17  มิถุนายน  2548 
               ณ  โรงแรมเอส ดี อเวนิว  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
             - รุนที่  4 จัดอบรมระหวางวันที่  12 - 15  กรกฎาคม  2548 
               ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อําเภอเมืองอุดรธาน ี จังหวัดอุดรธานี 
3. การรายงานตัว 
   - รุนที่ 1  รายงานตัว วันที่ 24 พฤษภาคม 2548  เวลา 13.00–15.00 น.  
                ณ โรงแรมระยอง ออคิด อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง  
             - รุนที่ 2  รายงานตัว วันที่ 7 มิถุนายน 2548  เวลา 13.00–15.00 น.  
                ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
             - รุนที่ 3  รายงานตัว วันที่  14 มิถุนายน   2548 เวลา 13.00–15.00 น.  
                ณ  โรงแรมเอส ดี อเวนิว  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร     
             - รุนที่ 4  รายงานตัว วันที่  12  กรกฎาคม  2548  เวลา 13.00–15.00 น.  

 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี 
4. เอกสารที่นํามาประกอบการอบรม  
            ในการอบรมจะฝกปฏิบัติขั้นตอนการจัดทําแผนที่แมบท ขอให อบต. ท่ีเขารับการอบรมทุกแหงเตรียม
เอกสารและอุปกรณไปประกอบการอบรม  ดังตอไปนี้  
            4.1  ระวางแผนที่ศูนยกําเนิด หรือ UTM  (กรณีมีเอกสารที่ดินเปนโฉนด) หรือระวางรูปถาย 
ทางอากาศ (กรณีมีเอกสารที่ดินเปน นส.3ก )  ทุกระวางที่อยูในเขต อบต. (ในการถายระวางใหขอคํา 
แนะนําจากเทศบาลศูนยฯที่อยูในเขตรับผิดชอบ) 
            4.2  อุปกรณเครื่องเขียน  ไดแก  ปากกาเนนขอความ  (คละสี)  ปากกาเมจิก ไมบรรทัด สเกลสามเหลี่ยม  
สกอตเทป เปนตน  อนึ่ง หาก อบต. ใดเริ่มจัดทําแผนที่แมบทแลว ใหนําเอกสารมารับการตรวจแนะนําดวย 
            กรณีทองถิ่นใดไดจัดทําแผนที่แมบทแลว หรือสํารวจขอมลูภาคสนาม หรือจัดทําทะเบียน 
ทรัพยสินแลวใหนําขอมูลดังกลาว ของเขตยอยใดเขตยอยหนึ่งจํานวน 1 เขตยอยมารับการตรวจดวย 
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5.  การแตงกาย   แตงกายชุดสุภาพ 
6.  สถานที่พัก   ผูเขาอบรมพัก ณ โรงแรมที่จัดอบรมของแตละรุน  ซึ่งไดสํารองที่พักไวแลว   
7.  คาใชจาย   
            ใหเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการจากงบประมาณตนสังกัด  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ดวนมาก ท่ี มท 0808.3/ ว 994 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2546 ซึ่งใหใชระเบียบกระทรวงการคลัง 
วาดวย คาใชจายในการฝกอบรมของสวนราชการ พ.ศ. 2545 โดยอนุโลมและถือเปนการอบรมระดับกลาง  
ดังนี้  
            7.1  คาเชาที่พัก พักคนเดียว วันละไมเกิน 800 บาท  พักสองคนไมเกินวันละ 1,100 บาท 
            7.2  คาอาหารกลางวัน  1 มื้อ  มื้อละ 200 บาท ตอคน รวม 3 วันเปนเงินคนละ  600 บาท                                        
3 คน เปนเงิน 1,800 บาท 
            7.3  คาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการสามารถเบิกไดดังนี้ 
                  - ระหวางฝกอบรมเบิกเบี้ยเลี้ยงไดไมเกิน  2 ใน 3 ของอัตราเบี้ยเลี้ยงเหมาจายแตละระดับ 
                  - ระหวางเดินทางไป-กลับอัตราเบี้ยเลี้ยงเต็มจํานวน ตามอัตราเหมาจายแตละระดับ 
            7.4  คาพาหนะตามที่จายจริงตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 
8.  การแจงรายชื่อผูเขารับการอบรม 
              แจงรายชื่อผูเขาอบรมใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นทราบภายในวันที่ 13 พฤษภาคม  2548 
9.  การติดตอประสานงาน 
            กลุมพัฒนารายไดทองถิ่น สวนนโยบายการคลังและพัฒนารายได สํานักบริหารการคลังทองถิ่น            
โทร. 0-2241-8898,0-2241-9000 ตอ 1524   โทรสาร 0-2241-9042   
            คุณวัลภา ยอดเณร    
            คุณถวรรชัย ถึงถิ่น 
            คุณจุมพล สมุทรวินิจพันธุ 
            คุณสมชาย ศรีเรือง 
 
                                              --------------------------------- 
 
 
 
 
 
 



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อบต. ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อบต.
1  จันทบุรี  เมืองจันทบุรี  หนองบัว 31 ฉะเชิงเทรา บางปะกง สองคลอง
2  จันทบุรี  เมืองจันทบุรี  ทาชาง 32  ฉะเชิงเทรา บานโพธิ์ แสนภูดาษ
3  จันทบุรี  โปงนํ้ารอน  เทพนิมิต 33  ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม พนมสารคาม
4  จันทบุรี  โปงนํ้ารอน  หนองตาคง 34  ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม เขาหินซอน
5  จันทบุรี  โปงนํ้ารอน  คลองใหญ 35 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว โพรงอากาศ
6  จันทบุรี  ขลุง  ตะปอน 36 ฉะเชิงเทรา บางน้ําเปร้ียว สิงโตทอง
7  จันทบุรี  ขลุง  วันยาว 37 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทาถาน
8  จันทบุรี  ขลุง  วังสรรพรส 38  ชลบุรี  เมืองชลบุรี  หนองรี
9  จันทบุรี  ขลุง  เกวียนหัก 39  ชลบุรี  บอทอง  บอทวางทอง
10  จันทบุรี  ขลุง  มาบไพ 40  ชลบุรี  บอทอง  วัดสุวรรณ
11  จันทบุรี  ขลุง  ซ้ึง 41  ชลบุรี  บอทอง  ธาตุทอง
12  จันทบุรี  นายายอาม  วังโตนด 42  ชลบุรี  บอทอง  เกษตรสุวรรณ
13  จันทบุรี  นายายอาม  กระแจะ 43  ชลบุรี  บอทอง  พลางทอง
14  จันทบุรี  นายายอาม  สนามไชย 44  ชลบุรี  บอทอง  บอทอง
15  จันทบุรี  นายายอาม  วังใหม 45  ชลบุรี  บานบึง  บานบึง
16  จันทบุรี  สอยดาว  สะตอน 46  ชลบุรี  บานบึง  หนองชาก
17  จันทบุรี  สอยดาว  ทรายขาว 47  ชลบุรี  พนัสนิคม  หนาพระธาตุ
18  ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา โสธร 48  ชลบุรี  พนัสนิคม  สระส่ีเหล่ียม
19  ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บางแกว 49  ชลบุรี  พนัสนิคม  หนองปรือ
20  ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บางตีนเปด 50  ชลบุรี  พนัสนิคม  หนองเหียง
21  ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองบางไผ 51  ชลบุรี  พนัสนิคม  หมอนนาง
22  ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา วังตะเคียน 52  ชลบุรี  ศรีราชา  เขาคันทรง
23  ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองอุดมชลจร 53  ชลบุรี  ศรีราชา  หนองขาม
24 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บางขวัญ 54  ชลบุรี  สัตหีบ  นาจอมเทียน
25 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา ทาไข 55 ชลบุรี บางละมุง ตะเคียนเตี้ย
26 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา บางเตย 56 ชลบุรี บางละมุง หนองปลาไหล
27 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา คลองหลวงแพง 57 ชลบุรี พนัสนิคม นาเริก
28  ฉะเชิงเทรา  ทาตะเกียบ  คลองตะเกรา 58 ชลบุรี พานทอง บานเกา
29  ฉะเชิงเทรา บางคลา เสม็ดใต 59  ระยอง เมืองระยอง  กองดิน
30  ฉะเชิงเทรา บางปะกง พิมพา 60  ระยอง เมืองระยอง  บานแลง

 รายชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่เขารวมการอบรม  รุนที่  1
ณ  โรงแรมระยอง ออคิด อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

ระหวางวันที่  24 -27  พฤษภาคม  2548



 รายชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่เขารวมการอบรม  รุนที่  1
ณ  โรงแรมระยอง ออคิด อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง

ระหวางวันที่  24 -27  พฤษภาคม  2548
61  ระยอง เมืองระยอง  สํานักทอง 81 ตราด เมืองตราด อาวใหญ
62 ระยอง เมืองระยอง แกลง 82 ตราด เมืองตราด หนองเสม็ด
63  ระยอง กิ่ง อ.นิคมพัฒนา พนานิคม 83 ตราด เมืองตราด หนองคันทรง
64  ระยอง กิ่งอ.นิคมพัฒนา  นิคมพัฒนา 84 ตราด เมืองตราด หนองโสน
65  ระยอง กิ่งอ.นิคมพัฒนา  มะขามคู 85 ตราด เมืองตราด หวงนํ้าขาว
66  ระยอง แกลง  คลองปูน 86 ตราด เมืองตราด เนินทราย
67  ระยอง แกลง  ชากโดน 87 ตราด เมืองตราด ชําราก
68  ระยอง แกลง  วังหวา 88 ตราด กิ่ง อ. เกาะชาง เกาะชาง
69  ระยอง บานคาย หนองละลอก 89 ตราด กิ่ง อ. เกาะชาง เกาะชางใต
70  ระยอง  บานคาย  บางบุตร 90 ตราด เขาสมิง ทุงนนทรี
71  ระยอง บานคาย ชากบก 91 ตราด เขาสมิง ประณีต
72  ระยอง บานคาย ตาขัน 92 ตราด เขาสมิง สะตอ
73  ระยอง บานคาย บานคาย 93 ตราด เขาสมิง เทพนิมิต
74  ระยอง บานคาย หนองตะพาน 94 ตราด เขาสมิง ทาโสม
75  ระยอง บานคาย หนองบัว 95 ตราด คลองใหญ คลองใหญ
76  ระยอง ปลวกแดง  แมนํ้าคู 96 ตราด คลองใหญ ไมรูด
77 ระยอง แกลง สองสลึง 97 ตราด บอไร ชางทูน
78 ระยอง บานฉาง สํานักทอน 98 ตราด แหลมงอบ คลองใหญ
79 ระยอง ปลวกแดง หนองไร 99 ตราด แหลมงอบ แหลมงอบ
80 ระยอง วังจันทร ปายุบใน 100 ตราด แหลมงอบ บางปด



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อบต. ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อบต.
1 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ปากแพรก 30 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน แมรําพึง
2 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ลาดหญา 31 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน พงศประศาสน
3 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ทาขนุน 32 ประจวบคีรีขันธ บางสะพาน หินเหล็กไฟ
4 กาญจนบุรี ทามวง ทาลอ 33 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี วังกพง
5 กาญจนบุรี ทามวง วังศาลา 34 ประจวบคีรีขันธ ปราณบุรี เขานอย
6 กาญจนบุรี ทามวง วังขนาย 35 ประจวบคีรีขันธ หัวหิน ทับใต
7 กาญจนบุรี ทามวง หนองขาว 36 ประจวบคีรีขันธ กิ่ง อ. สามรอยย ไรเกา
8 กาญจนบุรี ทามวง หนองตากยา 37 พระนครศรีอยุธยา  นครหลวง  คลองสะแก
9 กาญจนบุรี ทามะกา หวายเหนียว 38 พระนครศรีอยุธยา  บางปะหัน  บางเดื่อ
10 กาญจนบุรี ทามะกา ดอนขมิ้น 39 พระนครศรีอยุธยา  บางปะอิน  เชียงรากนอย
11 กาญจนบุรี ทามะกา ทาเสา 40 พระนครศรีอยุธยา  บางปะอิน  บางกระสั้น
12 กาญจนบุรี ทามะกา แสนตอ 41 พระนครศรีอยุธยา  บางปะอิน  บานเลน
13 กาญจนบุรี ทามะกา ตะคร้ําเอน 42 พระนครศรีอยุธยา  บางปะอิน  บานกรด
14 กาญจนบุรี พนมทวน รางหวาย 43 พระนครศรีอยุธยา  บางปะอิน  บานหวา
15 กาญจนบุรี เลาขวัญ หนองนกแกว 44 พระนครศรีอยุธยา  ลาดบัวหลวง  สามเมือง
16 นครนายก  เมืองนครนายก  ดงละคร 45 พระนครศรีอยุธยา  วังนอย  ชะแมบ
17 นครนายก  เมืองนครนายก  พรหมณี 46 พระนครศรีอยุธยา  วังนอย  สนับทึบ
18 นครนายก  เมืองนครนายก  สาลิกา 47 พระนครศรีอยุธยา  วังนอย  วังจุฬา
19 นครนายก เมืองนครนายก บานใหญ 48 พระนครศรีอยุธยา  วังนอย  วังนอย
20 นครนายก บานนา บานพริก 49 พระนครศรีอยุธยา  อุทัย  คานหาม
21 นครนายก องครักษ ทรายมูล 50 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี โพพระ
22 นครนายก องครักษ ศรีษะกระบือ 51 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี หนองพลับ
23 นครนายก องครักษ  บึงศาล 52 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี นาวุง
24 นครนายก องครักษ  บางปลากด 53 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี บานกุม
25 นครนายก องครักษ  องครักษ 54 เพชรบุรี ทายาง ยางหยอง
26 ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรีขัน เกาะหลัก 55 เพชรบุรี บานลาด ถ้ํารงค
27 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี เขาแดง 56 เพชรบุรี บานลาด บานหาด
28 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี ดอนยายหนู 57 เพชรบุรี บานแหลม ทาแรงออก
29 ประจวบคีรีขันธ กุยบุรี กุยเหนือ 58 เพชรบุรี บานแหลม แหลมผักเบ้ีย

       รายชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่เขารวมการอบรม รุนที่   2
        ณ โรงแรมรอยัลริเวอร  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

                  ระหวางวันที่  7 - 10   มิถุนายน   2548                        



       รายชื่อองคการบริหารสวนตําบลที่เขารวมการอบรม รุนที่   2
        ณ โรงแรมรอยัลริเวอร  เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร

                  ระหวางวันที่  7 - 10   มิถุนายน   2548                        
59 ราชบุรี เมืองราชบุรี เจดียหัก 80 สมุทรสาคร กระทุมแบน ดอนไกดี
60 ราชบุรี เมืองราชบุรี ดอนตะโก 81 สมุทรสาคร กระทุมแบน แคราย
61 ราชบุรี ปากทอ ดอนทราย 82 สมุทรสาคร กระทุมแบน บางยาง
62 ราชบุรี จอมบึง เบิกไพร 83 สมุทรสาคร กระทุมแบน หนองนกไข
63 ราชบุรี บานโปง บานมวง 84 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทาเสา
64 ราชบุรี บานโปง ลาดบัวขาว 85 สมุทรสาคร บานแพว เจ็ดริ้ว
65 ราชบุรี บานโปง สวนกลวย 86 สมุทรสาคร บานแพว หลักสอง
66 ราชบุรี บานโปง หนองออ 87 สมุทรสาคร บานแพว คลองตัน
67 ราชบุรี บานโปง กรับใหญ 88 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สนามชัย
68 ราชบุรี บานโปง เขาขลุง 89 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี รั้วใหญ
69 ราชบุรี โพธาราม บานฆอง 90 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทาระหัด
70 ราชบุรี โพธาราม คลองตาคต 91 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ดอนกํายาน
71 ราชบุรี โพธาราม บานสิงห 92 สุพรรณบุรี ดานชาง ดานชาง
72 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม ทายหาด 93 สุพรรณบุรี บางปลามา กฤษณา
73 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม คลองเขิน 94 สุพรรณบุรี สองพี่นอง บางเลน
74 สมุทรสงคราม เมืองสมุทรสงคราม แหลมใหญ 95 สุพรรณบุรี สองพี่นอง ศรีสําราญ
75 สมุทรสงคราม อัมพวา สวนหลวง 96 สุพรรณบุรี สองพี่นอง บอสุพรรณ
76 สมุทรสงคราม อัมพวา แควออม 97 สุพรรณบุรี อูทอง จรเขสามพัน
77 สมุทรสงคราม อัมพวา บางนางลี่ 98 สุพรรณบุรี อูทอง กระจัน
78 สมุทรสงคราม อัมพวา เหมืองใหม 99 สุพรรณบุรี อูทอง สระยายโสม
79 สมุทรสงคราม บางคนที บางพรม 100 สุพรรณบุรี อูทอง บานดอน



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อบต. ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อบต.
1   เชียงใหม   พราว   ทต. เวียงพราว 30 ตรัง กันตัง ยานซ่ือ
2   เชียงใหม   ฝาง   ทต. แมขา 31 ตรัง นาโยง โคกสะบา
3   พิษณุโลก   วังทอง   บานกลาง 32 ตรัง ปะเหลียน เกาะสุกร
4 กระบี่ เมืองกระบี่ คลองประสงค 33 ตรัง วังวิเศษ เขาวิเศษ
5 กระบี่ เมืองกระบี่ ไสไทย 34 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทาซัก
6 กระบี่ เมืองกระบี่ ทับปริก 35 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ปากนคร
7 กระบี่ ลําทับ ลําทับ 36 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช โพธิ์เสด็จ
8 กระบี่ เหนือคลอง คลองเขมา 37 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ปากพูน
9 กระบี่ เหนือคลอง ตล่ิงชัน 38 นครศรีธรรมราช กิ่งอ.ชางกลาง ชางกลาง

10 กระบี่ เหนือคลอง คลองขนาน 39 นครศรีธรรมราช ขนอม ขนอม
11 กระบี่ อาวลึก แหลมสัก 40 นครศรีธรรมราช ขนอม ทองเนียน
12 ชุมพร เมืองชุมพร นาทุง 41 นครศรีธรรมราช ฉวาง ไมเรียง
13 ชุมพร เมืองชุมพร วังไผ 42 นครศรีธรรมราช ทุงสง ควนกรด
14 ชุมพร เมืองชุมพร วิสัยเหนือ 43 นครศรีธรรมราช ทุงสง ที่วัง
15 ชุมพร เมืองชุมพร ขุนกระทิง 44 นครศรีธรรมราช ทุงสง หนองหงส
16 ชุมพร เมืองชุมพร ปากน้ํา 45 นครศรีธรรมราช ทุงใหญ ปริก
17 ชุมพร เมืองชุมพร ตากแดด 46 นครศรีธรรมราช พระพรหม นาพรุ
18 ชุมพร ทุงตะโก ทุงตะไคร 47 นครศรีธรรมราช พระพรหม ชางซาย
19 ชุมพร สวี ทาหิน 48 นครศรีธรรมราช รอนพิบูลย เสาธง
20 ชุมพร หลังสวน พอแดง 49 นครศรีธรรมราช สิชล สิชล
21 ชุมพร หลังสวน แหลมทราย 50 นครศรีธรรมราช สิชล เสาเภา
22 ชุมพร หลังสวน ทามะพลา 51 นครศรีธรรมราช หัวไทร เกาะเพชร
23 ตรัง เมืองตรัง นาตาลวง 52 พัทลุง เมืองพัทลุง นาทอม
24 ตรัง เมืองตรัง ควนปริง 53 พัทลุง เมืองพัทลุง ทามิหรํา
25 ตรัง เมืองตรัง นาโยงใต 54 พัทลุง เมืองพัทลุง เขาเจียก
26 ตรัง เมืองตรัง นาบินหลา 55 พัทลุง เมืองพัทลุง โคกชะงาย
27 ตรัง เมืองตรัง นาพละ 56 พัทลุง ควนขนุน มะกอกเหนือ
28 ตรัง เมืองตรัง นาทามเหนือ 57 พัทลุง ควนขนุน แหลมโตนด
29 ตรัง กันตัง ควนธานี

รายชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีเขารวมการอบรม รุนท่ี  3
ณ   โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

                  ระหวางวันท่ี    14 - 17   มิถุนายน   2548                      



รายชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีเขารวมการอบรม รุนท่ี  3
ณ   โรงแรมเอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

                  ระหวางวันท่ี    14 - 17   มิถุนายน   2548                      
58  ภูเก็ต  เมืองภูเก็ต  ราไวย 82  สตูล เมืองสตูล  คลองขุด
59  ภูเก็ต  เมืองภูเก็ต  เกาะแกว 83 สตูล ควนกากลง ทุงนุย
60  ภูเก็ต  กะทู  กมลา 84 สตูล ควนโดน ยานซ่ือ
61  ภูเก็ต  ถลาง  สาคู 85 สตูล ควนโดน ควนสตอ
62  ภูเก็ต  ถลาง  เทพกระษัตรี 86 สตูล ทุงหวา ขอนคลาน
63 สงขลา คลองหอยโขง ทุงลาน 87 สตูล ทุงหวา ทุงบุหลัง
64 สงขลา คลองหอยโขง โคกมวง 88 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี มะขามเตี้ย
65  สงขลา  ควนเนียง  บางเหรียง 89 สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี ขุนทะเล
66 สงขลา จะนะ สะกอม 90 สุราษฎรธานี ดอนสัก ดอนสัก
67 สงขลา จะนะ บานนา 91 สุราษฎรธานี ทาฉาง คลองไทร
68 สงขลา จะนะ ทาหมอไทร 92 สุราษฎรธานี บานนาสาร คลองปราบ
69  สงขลา  เทพา  เทพา 93 สุราษฎรธานี บานนาสาร พรุพี
70 สงขลา นาทวี นาทวี 94 สุราษฎรธานี พุนพิน หนองไทร
71 สงขลา นาหมอม นาหมอม 95 สุราษฎรธานี พุนพิน ทาโรงชาง
72 สงขลา ระโนด ปากแตระ 96 ระนอง เมืองระนอง บางนอน
73 สงขลา รัตภูมิ คูหาใต 97 ระนอง เมืองระนอง บางริ้น
74 สงขลา รัตภูมิ กําแพงเพชร 98 ระนอง เมืองระนอง ปากน้ํา
75 สงขลา หาดใหญ คูเตา 99 ระนอง เมืองระนอง หงาว
76 สงขลา หาดใหญ ทาขาม 100 ระนอง กระบุรี จ.ป.ร.
77 สงขลา หาดใหญ ทุงใหญ 101 ระนอง กระบุรี ปากจั่น
78  สงขลา  หาดใหญ  พะตง 102 ระนอง กระบุรี นํ้าจืดนอย
79 สตูล เมืองสตูล เกาะสาหราย 103 ระนอง กระบุรี ลําเลียง
80 สตูล เมืองสตูล ฉลุง
81 สตูล เมืองสตูล ควนโพธิ์



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อบต. ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ อบต.
1 กาฬสินธุ กมลาไสย กมลาไสย 31  นครราชสีมา  สีคิ้ว  ลาดบัวขาว
2 กาฬสินธุ กมลาไสย ธัญญา 32  นครราชสีมา  สูงเนิน  นากลาง
3 กาฬสินธุ กมลาไสย โคกสมบูรณ 33  นครราชสีมา  สูงเนิน  สูงเนิน
4 กาฬสินธุ กุฉินารายณ บัวขาว 34 เลย กิ่ง อ.เอราวัณ ผาอินทรแปลง
5 กาฬสินธุ ยางตลาด คลองขาม 35 เลย เชียงคาน ปากตม
6 กาฬสินธุ ยางตลาด หัวนาคํา 36 เลย เชียงคาน เขาแกว
7 กาฬสินธุ ยางตลาด บัวบาน 37 เลย ภูกระดึง หวยสม
8 กาฬสินธุ หนองกรุงศรี โคกเครือ 38 เลย เมืองเลย นาอาน
9 ขอนแกน เมืองขอนแกน สําราญ 39 เลย วังสะพุง เขาหลวง
10 ขอนแกน เมืองขอนแกน โนนทอน 40 เลย วังสะพุง ผานอย
11 ขอนแกน เมืองขอนแกน บานหวา 41 สกลนคร เมืองสกลนคร เชียงเครือ
12 ขอนแกน เมืองขอนแกน แดงใหญ 42 สกลนคร เมืองสกลนคร ขมิ้น
13 ขอนแกน เมืองขอนแกน บานทุม 43 สกลนคร เจริญศิลป หนองแปน
14  ขอนแกน  เมืองขอนแกน สาวะถี 44 สกลนคร เจริญศิลป บานเหลา
15 ขอนแกน กระนวน หนองโก 45 สกลนคร นิคมนํ้าอูน สุวรรณคาม
16 ขอนแกน นํ้าพอง มวงหวาน 46 สกลนคร พรรณานิคม สวาง
17 ขอนแกน สีชมพู วังเพิ่ม 47 สกลนคร พรรณานิคม นาหัวบอ
18 ขอนแกน สีชมพู หนองแดง 48 สกลนคร วานรนิวาส ศรีวิชัย
19 นครพนม ทาอุเทน หนองเทา 49 สกลนคร สวางแดนดิน พันนา
20 นครพนม ธาตุพนม กุดฉิม 50 สกลนคร สวางแดนดิน บงเหนือ
21 นครพนม ธาตุพนม แสนพัน 51 สกลนคร สองดาว วัฒนา
22 นครพนม ธาตุพนม โพนแพง 52 หนองคาย เมืองหนองคาย สีกาย
23 นครพนม ธาตุพนม ธาตุพนม 53 หนองคาย กิ่ง อ.เฝาไร หนองหลวง
24 นครพนม ธาตุพนม ฝงแดง 54 หนองคาย กิ่ง อ.รัตนวาป บานตอน
25 นครพนม ธาตุพนม ดอนนางหงส 55 หนองคาย กิ่ง อ.สระใคร สระใคร
26 นครพนม นาแก คําพี้ 56 หนองคาย กิ่ง อ.สระใคร บานฝาง
27  นครราชสีมา  เมืองนครราชสีมา  โคกสูง 57 หนองคาย โซพิสัย หนองพันทา
28  นครราชสีมา  เมืองนครราชสีมา  หมื่นไวย 58 หนองคาย ทาบอ โพนสา
29  นครราชสีมา  ปกธงชัย  ตะคุ 59 หนองคาย ปากคาด ปากคาด
30  นครราชสีมา  พิมาย  ในเมือง 60 หนองคาย โพนพิสัย เหลาตางคํา

รายชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีเขารวมการอบรม รุนท่ี  4
ณ   โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

                  ระหวางวันท่ี    12  - 15   กรกฎาคม   2548                      



รายชื่อองคการบริหารสวนตําบลท่ีเขารวมการอบรม รุนท่ี  4
ณ   โรงแรมเจริญโฮเต็ล  อําเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี

                  ระหวางวันท่ี    12  - 15   กรกฎาคม   2548                      
61 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร มุกดาหาร 82 รอยเอ็ด จังหาร มวงลาด
62 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร คําอาฮวน 83 รอยเอ็ด จังหาร แสนชาติ
63 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ผึ่งแดด 84 รอยเอ็ด จังหาร ผักแวน
64 มุกดาหาร นิคมคําสรอย นิคมคําสรอย 85 รอยเอ็ด พนมไพร วารีสวัสด์ิ
65 มุกดาหาร นิคมคําสรอย รมเกลา 86 รอยเอ็ด พนมไพร คอใหญ
66 มุกดาหาร นิคมคําสรอย โชคชัย 87 รอยเอ็ด พนมไพร ชานุวรรณ
67 มุกดาหาร นิคมคําสรอย นากอก 88 รอยเอ็ด ธวัชบุรี ธวัชบุรี
68 มุกดาหาร คําชะอี หนองเอ่ียน 89 รอยเอ็ด กิ่ง อ.เชียงขวัญ พลับพลา
69 มุกดาหาร คําชะอี เหลาสรางถอ 90 มหาสารคาม เมืองมหาสารคา เขวา
70 มุกดาหาร หนองสูง หนองสูงเหนือ 91 มหาสารคาม กันทรวิชัย กุดใสจอ
71 มุกดาหาร หวานใหญ ชะโนด 92 มหาสารคาม กันทรวิชัย คันธารราษฎร
72 มุกดาหาร หวานใหญ หวานใหญ 93 มหาสารคาม กิ่ง อ. กุดรัง นาโพธิ์
73 มุกดาหาร หวานใหญ บางทรายนอย 94 มหาสารคาม เชียงยืน โพนทอง
74 มุกดาหาร หวานใหญ ปงขาม 95 มหาสารคาม นาเชือก สําโรง
75 รอยเอ็ด   เสลภูมิ   ทต.กลาง 96 มหาสารคาม นาดูน กูสันตรัตน
76 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด รอบเมือง 97 มหาสารคาม นาดูน พระธาตุ
77 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด สีแกว 98 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ราษฎรพัฒนา
78 รอยเอ็ด เมืองรอยเอ็ด ดงลาน 99 มหาสารคาม วาปปทุม โคกสีทองหลาง
79 รอยเอ็ด โพธิ์ชัย อัคคะคํา 100 มหาสารคาม วาปปทุม ประชาพัฒนา
80 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ นํ้าคํา 101 มหาสารคาม วาปปทุม หนองแสง
81 รอยเอ็ด สุวรรณภูมิ หวยหินลาด




