เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

1

3 - 4 ธ.ค. 61

2

6 - 7 ธ.ค. 61

3

จังหวัด

จำนวน อปท.

ประเภท

1 จังหวัดมหำสำรคำม 143 อปท. 2. จังหวัดร้อยเอ็ด 32 อปท. (รุ่น 1)

175

1

1. จังหวัดร้อยเอ็ด 171 อปท. (รุน่ 2) 2. จังหวัดสมุทรสำคร 4 อปท. (รุ่น 2)

175

1

11 - 12 ธ.ค. 61

1. จังหวัดสมุทรสำคร 34 อปท. (รุน่ 3) 2. จังหวัดนครนำยก 46 อปท.(รุน่ 3) 3.จังหวัดยะลำ 64 อปท.(รุน่ 3) 4.จังหวัดระนอง 31 อปท. (รุ่น 3)

175

1

4

13 - 14 ธ.ค. 61

1. จังหวัดอุบลรำชธำนี 175 อปท. (รุ่น 4)

175

1

5

17 - 18 ธ.ค. 61

1. จังหวัดอุบลรำชธำนี 64 อปท . (รุ่น 5) 2. จังหวัดสระบุรี 109 อปท. (รุ่น 5)

173

1

6

20 - 21 ธ.ค. 61

1. จังหวัดนครรำชสีมำ 175 อปท. (รุ่น 6)

175

1

7

7 - 8 ม.ค. 62

1. จังหวัดนครรำชสีมำ 159 อปท. (รุ่น 7) 2. จังหวัดกระบี่ 16 อปท. (รุ่น 7)

175

1

8

10 - 11 ม.ค. 62

1. จังหวัดกระบี่ 46 อปท. (รุ่น 8) 2. จังหวัดเพชรบูรณ์ 128 อปท. (รุ่น 8)

174

1

9

14 -15 ม.ค. 62

1. จังหวัดศรีสะเกษ 175 อปท.(รุน่ 9)

175

1

10

17- 18 ม.ค. 62

1. จังหวัดศรีสะเกษ 42 อปท. (รุน่ 10) 2.จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ์ 61 อปท.(รุน่ 10) 3. จังหวัดพะเยำ 72 อปท. (รุน่ 10)

175

1

หมำยเหตุ กำรจัดลำดับประเภทของ อปท. ในกำรฝึกอบรม
ประเภทที่ 1 อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำรในกำรนำเข้ำข้อมูลมีปัญหำในระดับมำกและต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
ประเภทที่ 2 อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำรในกำรนำเข้ำข้อมูลมีปัญหำในระดับปำนกลำงและต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข
ประเภทที่ 3 อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำรในกำรนำเข้ำข้อมูลมีปัญหำในระดับน้อยและต้องมีกำรปรับปรุง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

11

21 - 22 ม.ค. 62

12
13

จังหวัด

จำนวน อปท.

ประเภท

1 จังหวัดเชียงรำย 114 อปท. (รุน่ 11) 2. จังหวัดลำปำง 31 อปท. (รุ่น 11)

175

1

24 - 25 ม.ค. 62

1. จังหวัดลำปำง 73 อปท. (รุน่ 12) 2. จังหวัดลพบุรี 102 อปท. (รุ่น 12)

175

1

28 - 29 ม.ค. 62

1. จังหวัดลพบุรี 24 อปท. (รุน่ 13) 2. จังหวัดอำนำจเจริญ 64 อปท.(รุน่ 13) 3.จังหวัดพระนครศสรีอยุธยำ 87 อปท.(รุน่ 13)

175

1

174

1

14 31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62 1. จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 71 อปท. (รุน่ 14) 2. จังหวัดพิษณุโลก 103 อปท. (รุน่ ที่ 14)
15

4 - 5 ก.พ. 62

1. จังหวัดขอนแก่น 175 อปท . (รุ่น 15)

175

1

16

7 - 8 ก.พ. 62

1. จังหวัดขอนแก่น 50 อปท. (รุน่ 16) 2. จังหวัดปทุมธำนี 65 อปท. (รุ่น 16) 3. จังหวัดบึงกำฬ 60 อปท. (รุ่น 16)

175

1

17

11 -12 ก.พ. 62

1. จังหวัดกำฬสินธุ์ 151 อปท. (รุ่น 17) 2. จังหวัดเลย 24 อปท. (รุ่น 17)

175

1

18

14 -15 ก.พ. 62

1. จังหวัดเลย 77 อปท. (รุน่ 18) 2. จังหวัดแม่ฮ่องสอน 50 อปท. (รุ่น 18) 3. จังหวัดสุพรรณบุรี อปท. (รุ่น 18)

174

1

19

20 - 21 ก.พ. 62

1. จังหวัดสุพรรณบุรี 80 อปท.(รุน่ 19) 2. จังหวัดหนองคำย 68 อปท.(รุน่ 19 ) 3. จังหวัดนครพนม 27 อปท.(รุน่ 19)

175

1

20

25-26 ก.พ.62

1. จังหวัดนครพนม 77 อปท. (รุ่น 20) 2.จังหวัดชัยภูมิ 98 อปท.(รุ่น 20)

175

1

หมำยเหตุ กำรจัดลำดับประเภทของ อปท. ในกำรฝึกอบรม
ประเภทที่ 1 อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำรในกำรนำเข้ำข้อมูลมีปัญหำในระดับมำกและต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
ประเภทที่ 2 อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำรในกำรนำเข้ำข้อมูลมีปัญหำในระดับปำนกลำงและต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข
ประเภทที่ 3 อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำรในกำรนำเข้ำข้อมูลมีปัญหำในระดับน้อยและต้องมีกำรปรับปรุง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จังหวัด

21 28 ก.พ. - 1 มี.ค. 62 1. จังหวัดชัยภูมิ 45 อปท. (รุ่น 21) 2. จังหวัดตำก 69 อปท. (รุ่น 21) 3.จังหวัดสุรำษฎธำนี 69 อปท. (รุ่น 21)

จำนวน อปท.

ประเภท

175

2

22

4 - 5 มี.ค. 62

1. จังหวัดสุรำษฎธำนี 77 อปท. (รุ่น 22) 2. จังหวัดนครศรีธรรมรำช 98 อปท. (รุน่ 22)

175

2

23

7 - 8 มี.ค. 62

1. จังหวัดนครศรีธรรมรำช 87 อปท. (รุ่น 23) 2. จังหวัดยโสธร 88 อปท.(รุน่ 23)

175

2

24

11 - 12 มี.ค. 62

1. จังหวัดเชียงใหม่ 175 อปท. (รุ่น 24)

175

2

25

14 - 15 มี.ค. 62

1. จังหวัดเชียงใหม่ 36 อปท . (รุ่น 25) 2. จังหวัดพิจติ ร 102 อปท. (รุ่น 25) 3. จังหวัดสมุทรสงครำม 36 อปท. (รุ่น 25 )

174

2

26

18 - 19 มี.ค. 62

1. จังหวัดจันทบุรี 82 อปท. (รุน่ 26) 2. จังหวัดสกลนคร 93 อปท. (รุ่น 26)

175

2

27

21 - 22 มี.ค. 62

1. จังหวัดสกลนคร 98 อปท. (รุ่น 27) 2. จังหวัดพังงำ 52 อปท. (รุน่ 27) 3. จังหวัดอุดรธำนี 75 อปท. (รุ่น 27)

175

2

28

25 - 26 มี.ค. 62

1. จังหวัดอุดรธำนี 106 อปท. (รุน่ 28) 2. จังหวัดหนองบัวลำภู 68 อปท. (รุ่น 28)

174

2

29

28 - 29 มี.ค. 62

1. จังหวัดตรัง 100 อปท.(รุน่ 29) 2. จังหวัดพัทลุง 74 อปท.(รุน่ 29)

174

2

30

1 - 2 เม.ย. 62

1. จังหวัดเพชรบุรี 85 อปท. (รุ่น 30) 2.จังหวัดกำแพงเพชร 90 อปท.(รุน่ 30)

175

2

หมำยเหตุ กำรจัดลำดับประเภทของ อปท. ในกำรฝึกอบรม
ประเภทที่ 1 อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำรในกำรนำเข้ำข้อมูลมีปัญหำในระดับมำกและต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
ประเภทที่ 2 อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำรในกำรนำเข้ำข้อมูลมีปัญหำในระดับปำนกลำงและต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข
ประเภทที่ 3 อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำรในกำรนำเข้ำข้อมูลมีปัญหำในระดับน้อยและต้องมีกำรปรับปรุง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

31

4 - 5 เม.ย. 62

32

จังหวัด

จำนวน อปท.

ประเภท

1. จังหวัดปรำจีนบุรี 70 อปท. (รุน่ 31) 2. จังหวัดนนทบุรี 46 อปท. (รุ่น 31) 3.จังหวัดลำพูน 58 อปท. (รุ่น 31)

174

3

9 - 10 เม.ย. 62

1. จังหวัดสุรนิ ทร์ 173 อปท. (รุน่ 32)

173

3

33

17 - 18 เม.ย. 62

1. จังหวัดอ่ำงทอง 65 อปท. (รุน่ 33) 2. จังหวัดฉะเชิงเทรำ 109 อปท.(รุน่ 33)

174

3

34

22-23 เม.ย. 62

1. จังหวัดนครปฐม 117 อปท. (รุน่ 34) 2. จังหวัดมุกดำหำร 55 อปท. (รุ่น 34)

172

3

35

25-26 เม.ษ. 62

1. จังหวัดปัตตำนี 114 อปท . (รุ่น 35) 2. จังหวัดสตูล 42 อปท. (รุ่น 25) 3. จังหวัดภูเก็ต 19 อปท. (รุ่น 35 )

175

3

36

29-30 เม.ษ. 62

1. จังหวัดสระแก้ว 66 อปท. (รุ่น 36) 2. จังหวัดบุรีรัมย์ 109 อปท. (รุ่น 36)

175

3

37

2-3 พ.ค. 62

1. จังหวัดบุรีรัมย์ 100 อปท. (รุ่น 37) 2. จังหวัดสิงห์บรุ ี 42 อปท. (รุ่น 37) 3. จังหวัดอุทยั ธำนี 33 อปท. (รุ่น 27)

175

3

38

5-7 พ.ค. 62

1. จังหวัดอุทัยธำนี 31 อปท. (รุน่ 38) 2. จังหวัดนครสวรรค์ 143 อปท. (รุน่ 38)

174

3

39

9-10 พ.ค. 62

1. จังหวัดชลบุรี 99 อปท.(รุน่ 39) 2. จังหวัดตรำด 44 อปท.(รุน่ 39) 3. จังหวัดระยอง 32 อปท. (รุ่น 39)

175

3

40

13-14 พ.ค. 62

1. จังหวัดระยอง 36 อปท. (รุ่น 40) 2.จังหวัดชัยนำท 60 อปท.(รุน่ 30) 3. จังหวัดชุมพร 79 อปท. (รุ่น 40)

175

3

หมำยเหตุ กำรจัดลำดับประเภทของ อปท. ในกำรฝึกอบรม
ประเภทที่ 1 อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำรในกำรนำเข้ำข้อมูลมีปัญหำในระดับมำกและต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
ประเภทที่ 2 อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำรในกำรนำเข้ำข้อมูลมีปัญหำในระดับปำนกลำงและต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข
ประเภทที่ 3 อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำรในกำรนำเข้ำข้อมูลมีปัญหำในระดับน้อยและต้องมีกำรปรับปรุง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

41

16-17 พ.ค. 62

42

จังหวัด

จำนวน อปท.

ประเภท

1. จังหวัดอุตรดิตถ์ 80 อปท. (รุน่ 41) 2. จังหวัดสมุทรปรำกำร 49 อปท.(รุน่ 41) 3.จังหวัดสุโขทัย 46 อปท. (รุน่ 41)

175

3

21-22 พ.ค. 62

1. จังหวัดสุโขทัย 45 อปท. (รุ่น 32) 2. จังหวัดน่ำน 100 อปท (รุ่น 42) 3. จังหวัดแพร่ 30 อปท. (รุ่น 42)

175

3

43

27-28 พ.ค. 62

1. จังหวัดแพร่ 54 อปท. (รุ่น 43) 2. จังหวัดนรำธิวำส 89 อปท.(รุน่ 43) 3. จังหวัดรำชบุรี 32 อปท. (รุ่น 43)

175

3

44

30-31 พ.ค. 62

1. จังหวัดรำชบุรี 80 อปท. (รุ่น 44) 2. จังหวัดกำญจนบุรี 95 อปท. (รุ่น 44)

175

3

45

3-4 มิ.ย. 62

1. จังหวัดกำญจนบุรี 27 อปท . (รุ่น 45) 2. จังหวัดสงขลำ 141 อปท. (รุ่น 45)

168

3

หมำยเหตุ กำรจัดลำดับประเภทของ อปท. ในกำรฝึกอบรม
ประเภทที่ 1 อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำรในกำรนำเข้ำข้อมูลมีปัญหำในระดับมำกและต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขโดยด่วน
ประเภทที่ 2 อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำรในกำรนำเข้ำข้อมูลมีปัญหำในระดับปำนกลำงและต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไข
ประเภทที่ 3 อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำรในกำรนำเข้ำข้อมูลมีปัญหำในระดับน้อยและต้องมีกำรปรับปรุง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 2
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

1
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รำยชื่อ/ อปท.
รุ่นที่ 1
จังหวัดมหำสำรคำม จำนวน 143 อปท.
จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 32 อปท.
อำเภอเมือง ได้แก่ อบจ.ร้อยเอ็ด ทม.ร้อยเอ็ด อบต.รอบเมือง อบต.เหนือเมือง อบต.ขอนแก่น อบต.นาโพธิ์
อบต.สะอาดสมบูรณ์ ทต.สีแก้ว ทต.ปอภาร อบต.โนนรัง อบต.หนองแก้ว อบต.หนองแวง อบต.ดงลาน
อบต.แคนใหญ่ ทต.โนนตาล อบต.เมืองทอง
อำเภอเกษตรวิสัย ได้แก่ ทต.เกษตรวิสัย อบต.เกษตรวิสัย ทต.เมืองบัว อบต.เหล่าหลวง อบต.สิงห์โคก
อบต.ดงครั่งใหญ่ อบต.บ้านฝาง อบต.หนองแวง อบต.ก้าแพง ทต.กู่กาสิงห์ อบต.กู่กาสิงห์ อบต.น้าอ้อม
อบต.โนนสว่าง อบต.ทุ่งทอง อบต.ดงครั่งน้อย
อำเภอปทุมรัตต์ ได้แก่ ทต.ปทุมรัตต์ อบต.บัวแดง อบต.ดอกล้า อบต.หนองแคน ทต.โพนสูง

หมำยเหตุ
รุ่น 2 จังหวัดร้อยเอ็ด
อำเภอปทุมรัตต์ ได้แก่
ทต.โนนสวรรค์ อบต.สระบัว
อบต.โนนสง่า อบต.ขีเหล็ก

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั งหวั ด มหำสำรคำม ได้ แก่
อบต.แวงน่าง อบต.หนองซน
อบต.หนองซอน อบต.หนองแสน
ทต.หนองไผ่ อบต.หนองกุงสวรรค์
อบต.ขามป้อม ทต.ไผ่ อบต.แกด้า
ทต.มิ ต รภาพ อบต.แก้ งแก
อบต.เขวาใหญ่ อบต.โคกก่อ
อบต.คันธารราษฎร์ อบต.แพง
อบต.ท่าสองคอน อบต.มะค่า
อ บ ต . ห น อ ง กุ ง ส ว ร ร ค์
อบต.หนองคู อบต.เหล่ า
อบต.แห่ใต้
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้แก่
อบจ.ร้อยเอ็ด ทต.กู่กาสิงห์
อบต.ดงลาน อบต.โนนรัง
อบต.เมืองทอง อบต.หนองแวง
อบต.สะอาดสมบูรณ์

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

หมำยเหตุ

2

6 - 7 ธ.ค. 61
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รุ่น 2 จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 171 อปท.
อำเภอปทุมรัตต์ ได้แก่ ทต.โนนสวรรค์ อบต.สระบัว อบต.โนนสง่า อบต.ขีเหล็ก
อำเภอจตุรพักตรพิมำน ได้แก่ ทต.จตุรพักตรพิมาน ทต.หัวช้าง ทต.หนองผือ ทต.เมืองหงส์ ทต.โคกล่าม
อบต.น้าใส ทต.ดงแดงอบต.ดงกลาง อบต.ป่าสังข์ อบต.อีง่อง ทต.ลินฟ้า อบต.ดู่น้อย อบต.ศรีโคตร
อ ำเภอธวัชบุรี ได้แ ก่ ทต.นิเวศน์ ทต.บ้านนิเวศน์ ทต.ธงธานี อบต.หนองไผ่ อบต.ธวัชบุรี ทต.อุ่มเม้า
ทต.มะอึ อบต.เขวาทุ่ง อบต.ไพศาล อบต.เมืองน้อย อบต.บึงนคร อบต.ราชธานี อบต.หนองพอก
อ ำเภอพนมไพร ได้แ ก่ ทต.พนมไพร อบต.พนมไพร อบต.แสนสุข อบต.กุ ดน้าใส อบต.หนองทัพ ไทย
อบต.โพธิ์ ใ หญ่ อบต.วารี วั ส ดิ์ อบต.โคกสว่ า ง ทต.โพธิ์ ชั ย อบต.นานวล อบต.ค้ า ไฮ อบต.สระแก้ ว
อบต.ค้อใหญ่ อบต.ชานุวรรณ
อำเภอโพนทอง ได้แก่ ทต.แวง ทต.โคกกกม่วง อบต.นาอุดม อบต.สว่าง อบต.หนองใหญ่ ทต.โพธิ์ทอง
ทต.โนนชัยศรี อบต.โพธิ์ศรีสว่าง อบต.อุ่มเม่า อบต.ค้านาดี อบต.พรมสวรรค์ ทต.โพนทอง อบต.สระนกแก้ว
อบต.วังสามัคคี ทต.โคกสูง
อ ำเภอโพธิ์ชัย ได้แ ก่ ทต.ชัย วารี อบต.ขามเปี้ย ทต.เชีย งใหม่ อบต.บัวค้า ทต.อัคคะค้า อบต.สะอาด
ทต.ค้าพอุง อบต.หนองตาไก้ อบต.ดอนโอง อบต.โพธิ์ศรี
อ ำเภอหนองพอก ได้ แ ก่ ทต.หนองพอก อบต.หนองพอก อบต.บึงงาม อบต.ภูเขาทอง อบต.กกโพธิ์
อบต.โคกสว่าง อบต.หนองขุ่นใหญ่ อบต.รอบเมือง อบต.ผาน้าย้อย ทต.ท่าสีดา
อำเภอเสลภูมิ ได้แก่ ทต.เสลภูมิ อบต.นางาม ทต.เมืองไพร ทต.นาแซง ทต.นาเมือง ทต.วังหลวง ทต.ท่าม่วง
ทต.ขวาว อบต.โพธิ์ทอง อบต.ภูเงิน ทต.เกาะแก้ว อบต.นาเลิง อบต.เหล่าน้อย อบต.ศรีวิลัย ทต.หนอง
หลวง ทต.พรสวรรค์ อบต.บึงเกลือ
อำเภอสุวรรณภูมิ ได้แก่ ทต.สุวรรณภูมิ อบต.สระคู ทต.ดอกไม้ อบต.นาใหญ่ ทต.หินกอง อบต.เมืองทุ่ง
อบต.หัวโทน อบต.บ่อพันขัน ทต.ทุ่งหลวง อบต.หัวช้าง อบต.น้าค้า อบต.ห้วยหินลาด อบต.ช้างเผือก
ทต.ทุ่งกุลา อบต.ทุ่งศรีเมือง ทต.จ้าปาขัน

รุ่ นที่ 3 จั งหวั ดสมุ ทรสำคร
อำเภอเมื อง ได้ แก่ อบต.กาหลง
อบต.นาโคก ทต.ท่าจีน ทต.นาดี
อบต.ท่าทราย อบต.คอกกระบือ
อบต.บางน้ าจื ด อบต.โคกขาม
อบต.พันท้ายนรสิงห์ ทต.บางปลา
อบต.บ้ านเกาะ อบต.บางกระเจ้ า
ทต.บางหญ้าแพรก อบต.ชัยมงคล

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดร้อยเอ็ดได้แก่
อบต.โนนสง่ า อบต.ขี เหล็ ก
ทต.ลินฟ้า อบต.อีง่อง ทต.มะอึ
ท ต . นิ เ ว ศ น์ ท ต . ท่ า สี ด า
ทต.หนองพอก อบต.หนอง
พอก ทต.เกาะแก้ ว ทต.ขวาว
ท ต . ท่ า ม่ ว ง ท ต . น า แ ซ ง
อบต.หนองใหญ่ อบต.ดู่ น้ อย
อบต.นางาม อบต.ภู เ งิ น
อบต.ศรีวิลัยอบต.ท่าหาดยาว
อบต.หมู ม้ น ทต.หนองหลวง
อ บ ต . ด อ ก ไ ม้ ท ต . ก ก กุ ง
ทต.โพนทราย อบต.ท่าหาดยาว
อบต.บ้ านแจ้ ง อบต.หนองบั ว
อบต.อาจสามารถ ทต.บ้านบาก
อบต.เมืองเปลือย อบต.ปาฝา
อบต.พลับพลา

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

2
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รุ่น 2 จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 171 อปท.
อำเภอเมืองสรวง ได้แก่ ทต.เมืองสรวง ทต.หนองหิน ทต.คูเมือง ทต.กกกุง
อำเภอโพนทรำย ได้แก่ ทต.โพนทราย ทต.สามขา อบต.ศรีสว่าง อบต.ยางค้า อบต.ท่าหาดยาว
อำเภออำจสำมำรถ ได้แก่ ทต.อาจสามารถ อบต.อาจสามารถ ทต.โพนเมือง อบต.บ้านแจ้ง อบต.หน่อม
อบต.หนองหมื่นถ่าน อบต.หนองขาม อบต.โหรา อบต.หนองบัว อบต.ขีเหล็ก อบต.บ้านดู่
อำเภอเมยวดี ได้แก่ ทต.เมยวดี ทต.ชุมพร ทต.บุ่งเลิศ ทต.ชมสะอาด
อ ำเภอศรีสมเด็จ ได้แ ก่ ทต.โพธิ์ทอง ทต.ศรีสมเด็จ อบต.เมืองเปลือย อบต.หนองใหญ่ อบต.สวนจิ ก
อบต.โพธิ์สัย อบต.หนองแวงควง ทต.บ้านบาก
อำเภอจังหำร ได้แก่ ทต.ดินด้า อบต.ปาฝา อบต.ม่วงลาด ทต.จังหาร ทต.ดงสิงห์ อบต.ยางใหญ่ ทต.ผักแว่น
อบต.แสนชาติ
อำเภอเชียงขวัญ ได้แก่ ทต.เชียงขวัญ อบต.พลับพลา อบต.พระธาตุ อบต.พระเจ้า อบต.หมูม้น อบต.บ้านเขือง
อำเภอหนองฮี ได้แก่ ทต.หนองฮี อบต.สาวแห อบต.ดูกอึ่ง อบต.เด่นราษฎร์
อำเภอทุ่งเขำหลวง ได้แก่ อบต.ทุ่งเขาหลวง อบต.เทอดไทย อบต.บึงงาม อบต.มะบ้า อบต.เหล่า
จังหวัดสมุทรสำคร จำนวน 4 อปท.
อำเภอเมืองสมุทรสำคร
อบจ.สมุทรสาคร ทน.สมุทรสาคร อบต.บ้านบ่อ อบต.บางโทรัด

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดสมุทรสำคร ได้แก่
ทน.สมุทรสาคร อบต.บางโทรัด

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

หมำยเหตุ

3
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รุ่นที่ 3
จังหวัดสมุทรสำคร 34 อปท.
อำเภอเมืองสมุทรสำคร ได้แก่ อบต.กาหลง อบต.นาโคก ทต.ท่าจีน ทต.นาดี อบต.ท่าทราย อบต.คอกกระบือ
อบต.บางน้ า จื ด อบต.พั น ท้ า ยนรสิ ง ห์ อบต.โคกขาม ทต.บางปลา อบต.บ้ า นเกาะ อบต.บางกระเจ้ า
ทต.บางหญ้าแพรก อบต.ชัยมงคล
อ ำเภอกระทุ่ ม แบน ได้ แ ก่ ทม.กระทุ่ ม แบน ทน.อ้ อ มน้ อ ย อบต.ท่ า ไม้ ทต.สวนหลวง อบต.บางยาง
อบต.คลองมะเดื่อ อบต.หนองนกไข่ ทต.ดอนไก่ดี อบต.แคราย อบต.ท่าเสา
อำเภอบ้ำนแพ้ว ได้แก่ อบต.บ้านแพ้ว ทต.บ้านแพ้ว อบต.หลักสาม ทต.หลักห้า อบต.หลักสอง อบต.เจ็ดริว
อบต.คลองตัน อบต.อ้าแพง อบต.สวนส้ม ทต.เกษตรพัฒนา

4 จังหวัดอุบลรำชธำนี
อำเภอเมืองอุบลรำชธำนี
ได้แก่ อบจ.อุบลราชธานี
ทน.อุบลราชธานี อบต.หัวเรือ
อบต.หนองขอน ทต.ปทุม
ทต.ขามใหญ่ ทต.อุบล อบต.ไร่
น้อย ทม.แจระแม อบต.หนอง
บ่อ อบต.กระโสบ อบต.กุด
ลาด อบต.ขีเหล็ก อบต.ปะอาว

จังหวัดนครนำยก 46 อปท.
จังหวัดยะลำ 64 อปท.

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดสุมทรสำคร ได้แก่
ทต.นาดี อบต.กาหลง อบต.เจ็ดริว
อบต.คอกกระบือ อบต.โคกขาม
ทต.เกษตรพัฒนา อบต.ท่าทราย
อบต.ท่ า เสา อบต.บ้ า นแพ้ ว
อบต.สวนส้ม อบต.หนองนกไข่
จังหวัดนครนำยก ได้แก่
ทม.นครนายก อบต.บางสมบูรณ์
อบต.บ้ า นใหญ่ ทต.ท่ าช้ าง
ทต.พิ กุ ล ออก อบต.เขาพระ
อบต.เขาเพิ่ ม อบต.ชุ มพล
อบต.บางปลากด อบต.บ้านพริ ก
อบต.บ้านใหญ่ อบต.พระอาจารย์

จังหวัดระนอง 31 อปท.
จังหวัดยะลำ ได้แก่
ทต.เขื่อนบางลาง ทต.บุดี
อบต.ละแอ
จังหวัดระนอง ได้แก่
อบต.บางริน อบต.มะมุ
อบจ.ระนอง อบต.นาคา อบต.หงาว

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

หมำยเหตุ

4
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รุ่นที่ 4
จังหวัดอุบลรำชธำนี 175 อปท.
อ ำเภอเมื อ งอุ บ ลรำชธำนี ได้แ ก่ อบจ.อุ บ ลราชธานี ทน.อุ บ ลราชธานี อบต.หั ว เรื อ อบต.หนองขอน
ทต.ปทุม ทต.ขามใหญ่ ทต.อุบล ทม.แจระแม อบต.หนองบ่อ อบต.ไร่น้อย อบต.กระโสบ อบต.กุดลาด
อบต.ขีเหล็ก อบต.ปะอาว
อำเภอศรีเมืองใหม่ ได้แก่ ทต.ศรีเมืองใหม่ อบต.นาค้า อบต.แก้งกอก อบต.เอือดใหญ่ อบต.วาริน อบต.ลาดควาย
อบต.สงยา อบต.ตะบ่าย อบต.ค้าไหล อบต.หนามแท่ง อบต.นาเลิน อบต.ดอนใหญ่
อ ำเภอโขงเจี ย ม ได้ แ ก่ ทต.บ้ า นด่ า นโขงเจี ย ม อบต.โขงเจี ย ม อบต.ห้ ว ยยาง อบต.นาโพธิ์ ก ลาง
อบต.หนองแสงใหญ่ อบต.ห้วยไผ่
อำเภอเขื่องใน ได้แก่ ทต.ห้วยเรือ ทต.เขื่องใน อบต.สร้างถ่อ อบต.ค้อทอง อบต.ก่อเอ้ อบต.หัวดอน อบต.ชีทวน
อบต.ท่าไห อบต.นาค้าใหญ่ อบต.แดงหม้อ อบต.ธาตุน้อย อบต.บ้านไทย ทต.บ้านกอก อบต.กลางใหญ่
อบต.โนนรัง อบต.ยางขีนก อบต.ศรีสุข อบต.สหธาตุ อบต.หนองเหล่า
อ ำเภอเขมรำฐ ได้แ ก่ ทต.เขมราฐ ทต.เทพวงศา ทต.ขามป้อม อบต.เจีย ด ทต.หนองผือ อบต.นาแวง
อบต.แก้งเหนือ ทต.หนองนกทา อบต.หนองสิม ทต.หัวนา
อำเภอเดชอุดม ได้แก่ ทม.เดชอุดม อบต.เมืองเดช ทต.นาส่วง อบต.นาส่วง อบต.นาเจริญ อบต.ทุ่งเทิง
อบต.สมสะอาด ทต.กุดประทาย อบต.ตบหู อบต.กลาง อบต.แก้ง อบต.ท่าโพธิ์ศรี ทต.บัวงาม อบต.บัวงาม
อบต.ค้าครั่ง อบต.นากระแซง ทต.โพนงาม อบต.ป่าโมง อบต.โนนสมบูรณ์
อำเภอนำจะหลวย ได้แก่ ทต.นาจะหลวย ทต.ภูจองนายอย อบต.โนนสมบูรณ์ อบต.พรสวรรค์ อบต.บ้านตูม
อบต.โสกแสง อบต.โนนสวรรค์
อำเภอนำยืน ได้แก่ ทต.โซง อบต.ยาง อบต.โดมประดิษฐ์ อบต.บุเปือย ทต.น้ายืน ทต.สีวิเชียร อบต.ยางใหญ่
อบต.เก่าขาม

รุ่ น 5 จั ง หวั ด อุ บ ลรำชธำนี
อ ำเภอพิ บู ล มั ง สำหำรได้ แก่
อ บ ต . ร ะ เ ว อ บ ต . ไ ร่ ใ ต้
อบต.หนองบั ว ฮี ทต.อ่ างศิ ลา
อบต.อ่างศิลา อบต.โนนกาหลง
อบต.บ้านแขม

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้แก่
อบต.ขี เหล็ ก อบต.ค้ าไหล
อบจ.อุบลราชธานี อบต.หนองสิม
ทต.กุ ด ประทาย ทต.บั ว งาม
อบต.แก้ง อบต.ตบหู อบต.เก่าขาม
อบต.โดมประดิ ษฐ์ อบต.ยาง
ทม.แจระแม ทต.ขามป้อม

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

4

13 - 14 ธ.ค. 61

175

รุ่นที่ 4
จังหวัดอุบลรำชธำนี 175 อปท.
อำเภอบุณฑริก ได้แก่ อบต.โพนงาม อบต.ห้วยข่า ทต.คอแลน ทต.นาโพธิ์ อบต.หนองสะโน อบต.โนนค้อ
ทต.บุณฑริก อบต.บัวงาม อบต.บ้านแมด
อ ำเภอกุ ด ข้ ำ วปุ้ น ได้ แ ก่ ทต.กุ ด ข้ า วปุ้ น อบต.ข้ า วปุ้ น อบต.โนนสวาง อบต.แก่ ง เค็ ง อบต.กาบิ น
อบต.หนองทันน้า
อำเภอม่วงสำมสิบ ได้แก่ ทต.ม่วงสามสิบ อบต.ม่วงสามสิบ อบต.เหล่าบก อบต.ดุมใหญ่ อบต.หนองช้างใหญ่
อบต.หนองเมือง อบต.เตย อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม อบต.หนองไข่นก อบต.หนองเหล่า อบต.หนองฮาง
อบต.ยางโยภาพ อบต.ไผ่ใหญ่ อบต.นาเลิง อบต.โพนแพง
อำเภอวำรินชำรำบ ได้แก่ ทม.วารินช้าราบ ทต.ธาตุอบต.ท่าลาด อบต.โนนโหนน อบต.คูเมือง อบต.สระสมิง
ทต.ค้าน้าแซบ อบต.บุ่งหวาย ทต.ค้าขวาง อบต.โพธิ์ใหญ่ ทต.แสนสุข อบต.หนองกิ นเพล อบต.โนนผึง
ทต.เมืองศรีไค ทต.ห้วยขะยุง อบต.ห้วยขะยุง ทต.บุ่งไหม
อำเภอตระกำรพืชผล ได้แก่ ทต.ตระการพืชผล อบต.กระเดียน อบต.เกษม อบต.กุศกร อบต.ขามเปี้ย
อบต.คอนสาย อบต.โคกจาน อบต.นาพิ น อบต.นาสะไม อบต.โนนกุ ง อบต.ตระการ อบต.ตากแดด
อบต.ไหล่ ทุ่ ง อบต.เป้ า อบต.เซเป็ ด อบต.สะพื อ อบต.หนองเต่ า อบต.ถ้ า แข้ อบต.ท่ า หลวง
อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา อบต.กุดยาลวน อบต.บ้านแดง อบต.ค้าเจริญ
อำเภอพิบูลมังสำหำร ได้แก่ ทม.พิบูลมังสาหาร ทต.กุดชมภู อบต.ดอนจิก อบต.ทรายมูล อบต.นาโพธิ์
อบต.โนนกลาง อบต.โทต.โพธิ์ไทร ทต.โพธิ์ศรี อบต.ระเว อบต.ไร่ใต้

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดอุบลรำชธำนี ได้แก่
อบต.โนนค้ อ อบต.แก่ ง เค็ ง
อบต.โนนสวาง ทต.ธาตุ
อบต.ทรายมู ล อบต.นาโพธิ์
อบต.โนนกาหลง อบต.บ้านแขม
ทม.วารินช้าราบ ทต.ค้าขวาง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

หมำยเหตุ

5

17 - 18 ธ.ค. 61

175

รุ่นที่ 5
จังหวัดอุบลรำชธำนี 64 อปท.
อำเภอพิบูลมังสำหำรได้แก่ อบต.ระเว อบต.ไร่ใต้ อบต.หนองบัวฮี ทต.อ่างศิลา อบต.อ่างศิลา อบต.โนนกาหลง
อบต.บ้านแขม
อำเภอตำลสุม ได้แก่ ทต.ตาลสุม อบต.ตาลสุม อบต.ส้าโรง อบต.จิกเทิง อบต.หนองกุง อบต.นาคาย อบต.ค้าหว้า
อำเภอโพธิ์ไทร ได้แก่ทต.โพธิ์ไทร อบต.โพธิ์ไทร อบต.ม่วงใหญ่ อบต.ส้าโรง อบต.สองคอน อบต.สารภี
อบต.เหล่างาม
อำเภอสำโรง ได้แก่ ทต.ส้าโรง อบต.โคกก่อง อบต.หนองไฮ อบต.ค้อน้อย อบต.โนนกาเล็น อบต.โคกสว่าง
อบต.โนนกลาง อบต.บอน อบต.ขามป้อม
อำเภอดอนมดแดง ได้แก่ อบต.ดอนมดแดง อบต.เหล่าแดง อบต.ท่าเมือง อบต.ค้าไฮใหญ่
อำเภอสิรินธร ได้แก่ อบต.คันไร่ ทต.ช่องเม็ก อบต.ช่องเม็ก อบต.โนนก่อ ทต.นิคมสร้างตนเองล้าโดมน้อย
อบต.ฝางค้า อบต.ค้าเขื่อนแก้ว
อำเภอทุ่งศรีอดุ ม ได้แก่ อบต.หนองอ้ม อบต.นาเกษม อบต.กุดเรือ อบต.โคกช้าแระ อบต.นาห่อม
อำเภอนำเยีย ได้แก่ ทต.นาจาน ทต.นาเยีย อบต.นาดี ทต.นาเรือง
อำเภอนำตำล ได้แก่ อบต.นาตาล อบต.พะลาน อบต.กองโพน อบต.พังเคน
อำเภอเหล่ำเสือโก้ก ได้แก่ ทต.เหล่าเสือโก้ก อบต.โพนเมือง อบต.แพงใหญ่ อบต.หนองบก
อำเภอสว่ำงวีระวงศ์ ได้แก่ อบต.แก่งโดม ทต.ท่าช้าง ทต.บุ่งมะแลง ทต.สว่าง
อำเภอนำขุ่น ได้แก่ ทต.ตาเกา อบต.ไพบูลย์ ทต.ขีเหล็ก อบต.โคกสะอาด

รุ่ น 6 จั งหวั ดนครรำชสี มำ
อ ำเภอเมื องนครรำชสี มำ ได้ แก่
อบจ.นครราชสีมา ทต.โพธิ์กลาง
ทน.นครราชสีมา อบต.หนองจะบก
ท ต . โ ค ก สู ง อ บ ต . ม ะ เ ริ ง
อบต.หนองระเวียง ทต.ปรุใหญ่
อบต.หมื่ น ไวย อบต.พลกรั ง
ทต.หนองไผ่ล้อม ทต.หัวทะเล
อบต.บ้านเกาะ ทต.บ้า นใหม่
ทต.พุดซา ทต.บ้านโพธิ์ ทต.จอหอ
อบต.จอหอ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด
ทต.โคกกรวด ทต.ไชยมงคล
อบต.หนองบัวศาลา ทต.สุรนารี
อบต.สี่มุม ทต.ตลาด อบต.พะเนา
อบต.หนองกระทุ่ม ทต.หนองไข่น้า

จังหวัดสระบุรี 109 อปท.

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั ง ห วั ด ส ร ะ บุ รี ไ ด้ แ ก่
อบจ.สระบุ รี ทม.สระบุ รี
ทต.กุ ด นกเปล้ า ทต.คชสิ ท ธิ์
ทต.ป๊ อ ก แ ป๊ ก ทต. ไ ผ่ ต่้ า
ทต.เมืองเก่า ทต.วิหารแดง
ทต.เสาไห้ ทต.หนอ ง บั ว
ทต.หน้าพระลาน อบต.กุ่มหัก
อบต.คลองเรือ อบต.โคกตูม โพนทอง อบต.ดงตะงาว
อบต.ดอนทอง อบต.พุ แ ค
อบต.มวกเหล็ก อบต.เมืองขีดขิน
อบต.เริงราง อบต.ล้าพญากลาง
อบต.หนองจิก อบต.หนองโดน
อบต.หน้าพระลาน

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

หมำยเหตุ

6

20 - 21 ธ.ค. 61

175

รุ่นที่ 6
จังหวัดนครรำชสีมำ 175 อปท.
อ ำเภอเมือ งนครรำชสีมำ ได้แ ก่ อบจ.นครราชสีมา ทน.นครราชสีมา ทต.โพธิ์ก ลาง อบต.หนองจะบก
ทต.โคกสูง อบต.มะเริง อบต.หนองระเวียง ทต.ปรุใหญ่ อบต.หมื่นไวย อบต.พลกรัง ทต.หนองไผ่ล้อม
ทต.หัวทะเล อบต.บ้านเกาะ ทต.บ้านใหม่ ทต.พุดซา ทต.บ้านโพธิ์ ทต.จอหอ อบต.จอหอ ทต.เมืองใหม่โคกกรวด
ทต.โคกกรวด ทต.ไชยมงคล อบต.หนองบั ว ศาลา ทต.สุ ร นารี อบต.สี่ มุ ม ทต.ตลาด อบต.พะเนา
อบต.หนองกระทุ่ม ทต.หนองไข่น้า
อำเภอครบุรี ได้แก่ ทต.แชะ อบต.แชะ อบต.เฉลียง ทต.ไทรโยง-ไชยวาล อบต.ครบุรี อบต.โคกกระชาย
ทต.จระเข้หิน อบต.จระเข้หิน อบต.มาบตะโกเอน ทต.อรพิมพ์ อบต.บ้านใหม่ อบต.ล้าเพียก ทต.ครบุรีใต้
อบต.ตะแบกบาน อบต.สระว่านพระยา
อ ำเภอเสิงสำง ได้แ ก่ ทต.เสิงสาง อบต.เสิงสาง อบต.สระตะเคีย น ทต.โนนสมบูรณ์ อบต.โนนสมบูรณ์
อบต.กุดโบสถ์ อบต.สุขไพบูลย์ อบต.บ้านราษฎร์
อำเภอคง ได้แก่ ทต.เมืองคง อบต.เมืองคง อบต.คูขาด ทต.เทพาลัย อบต.เทพาลัย อบต.ตาจั่น อบต.บ้านปรางค์
อบต.หนองมะนาว อบต.หนองบัว อบต.โนนเต็ง อบต.ดอนใหญ่ อบต.ขามสมบูรณ์
อำเภอบ้ำนเหลื่อม ได้แก่ ทต.บ้านเหลื่อม อบต.บ้านเหลื่อม อบต.วังโพธิ์ อบต.โคกกระเบือง อบต.ช่อระกา
อำเภอจักรำช ได้แก่ ทต.จักราช อบต.จักราช อบต.ทองหลาง อบต.สีสุก อบต.หนองขาม อบต.หนองพลวง
อบต.ศรีละกอ อบต.คลองเมือง อบต.หินโคน
อ ำเภอโชคชั ย ได้ แ ก่ อบต.กระโทก อบต.พลั บ พลา อบต.ท่ า อ่ า ง อบต.ทุ่ ง อรุ ณ อบต.ท่ า ลาดขาว
อบต.ท่าจะหลุง ทต.ท่าเยี่ยม ทต.โชคชัย อบต.โชคชัย อบต.ละลมใหม่พัฒนา ทต.ด่านเกวียน อบต.ด่านเกวียน
อำเภอด่ำนขุนทด ได้แก่ อบต.กุดพิมาน ทต.ด่านขุนทด อบต.ด่านขุนทด อบต.ด่านนอก อบต.ด่านใน
อบต.ตะเคียน อบต.บ้านเก่า อบต.บ้านแปรง อบต.พันชนะ อบต.สระจรเข้ ทต.หนองกราด อบต.หนองกราด
ทต.หนองบัวตะเกียด อบต.หนองบัวละคร อบต.หินดาด อบต.ห้วยบง อบต.โนนเมืองพัฒนา อบต.หนองไทร

รุ่ น 7 จั ง หวั ด นครรำชสี ม ำ
อ ำ เ ภ อ ปั ก ธ ง ชั ย ไ ด้ แ ก่
อ บ ต . ส้ า โ ร ง ท ต . ต ะ ข บ
อบต.ตะขบ ทต.นกออก
อบต.ดอน อบต.ตู ม อบต.งิ ว
อบต.สะแกราช ทต.ล้านางแก้ว
อบต.ภูหลวง อบต.ธงชัยเหนือ
อบต.สุขเกษม อบต.เกษมทรัพย์
ทต.บ่อปลาทอง

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดนครรำชสีมำ ได้แก่
อบจ.นครราชสีมา ทต.เมืองคง
ทต.ไชยมงคล ทต.ตลา ด
ทต.หนองไผ่ล้อม อบต.พลกรัง
อบต.สี่ มุ ม อบต.ดอนใหญ่
อ บ ต . โ น น เ มื อ ง พั ฒ น า
อบต.ทุ่ ง อรุ ณ ทต.จั ก ราช
อบต.คลองเมือง ทต.ด่านเกวียน
ทต.หนองกราด อบต.บ้านเก่า
อบต.หนองกราด อบต.บ้านแปรง
อบต.สระจระเข้ อบต.หนองไทร

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

6

20 - 21 ธ.ค. 61

175

จังหวัดนครรำชสีมำ 175 อปท.
อ ำเภอโนนไทยได้แก่ ทต.โนนไทย อบต.โนนไทย อบต.ด่านจาก อบต.ก้าปัง อบต.ส้าโรง อบต.ค้า งพลู
อบต.บ้านวัง ทต.บัลลังก์ ทต.โคกสวาย อบต.สายออ อบต.ถนนโพธิ์ อบต.มะค่า
อำเภอโนนสูง ได้แก่ ทต.โนนสูง ทต.ใหม่ อบต.โตนด อบต.บิง อบต.ดอนชมพู ทต.ตลาดแค อบต.ธารปราสาท
อบต.หลุมข้าว ทต.มะค่า อบต.มะค่า อบต.พลสงคราม อบต.จันอัด อบต.ขามเฒ่า ทต.ด่านคล้า อบต.ล้าคอหงษ์
อบต.เมืองปราสาท ทต.ดอนหวาย อบต.ล้ามูล
อำเภอขำมสะแกแสง ได้แก่ ทต.ขามสะแกแสง อบต.ขามสะแกแสง ทต.โนนเมือง อบต.เมืองนาท อบต.ชีวึก
อบต.พะงาด ทต.หนองหัวฟาน อบต.หนองหัวฟาน อบต.เมืองเกษตร
อ ำเภอบั ว ใหญ่ ได้ แ ก่ ทม.บั ว ใหญ่ อบต.บั ว ใหญ่ อบต.ห้ ว ยยาง อบต.เสมาใหญ่ อบต.ดอนตะหนิ น
ทต.หนองบัวสะอาด อบต.โนนทองหลาง อบต.กุดจอก อบต.ด่านช้าง อบต.ขุนทอง อบต.หนองแจ้งใหญ่
อ ำเภอประทำย ได้แ ก่ ทต.ประทาย อบต.ประทาย อบต.กระทุ่มราย อบต.วังไม้แดง อบต.ตลาดไทร
อบต.หนองพลวง อบต.หนองค่าย อบต.หันห้วยทราย อบต.ดอนมัน อบต.นางร้า อบต.โนนเพ็ด อบต.ทุ่งสว่าง
อบต.โคกกลาง อบต.เมืองโดนอ้าเภอปักธงชัย ได้แก่ ทม.เมืองปัก ทต.ปักธงชัย อบต.ตะคุ อบต.โคกไทย

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดนครรำชสีมำ ได้แก่
อบต.ถนนโพธิ์ อบต.บ้ า นวั ง
อบต.สายออ อบต.หนองหัวฟาน
อบต.ดอนชมพู อบต.พลสงคราม
อบต.ล้ามูล อบต.เมืองปราสาท
อบต.ทุ่งสว่าง อบต.ดอนชมพู
อบต.ขามสะแกแสง
อบต.หนองพลวง
อ บ ต . ห น อ ง แ จ้ ง ใ ห ญ่

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

7

7 - 8 ม.ค. 62

175

รำยชื่อ/ อปท.

หมำยเหตุ

รุ่นที่ 7 จังหวัดนครรำชสีมำ จำนวน 159 ได้แก่
รุ่นที่ 8 จังหวัดกระบี่
อำเภอปักธงชัย ด้แก่ อบต.ส้ า โรง ทต.ตะขบ อบต.ตะขบ ทต.นกออก อบต.ดอน อบต.ตู ม อบต.งิ ว อำเภอเขำพนม ได้แก่
อบต.สะแกราช ทต.ล้านางแก้ว อบต.ภูหลวง อบต.ธงชัยเหนือ อบต.สุขเกษม อบต.เกษมทรัพย์ ทต.บ่อปลาทอง อบต.โคกหาร
อำเภอพิมำย ได้แก่ ทต.พิมาย อบต.ในเมือง อบต.สัมฤทธิ์ อบต.โบสถ์ อบต.กระเบืองใหญ่ อบต.ท่าหลวง
ทต.รั ง กาใหญ่ อบต.ชี ว าน อบต.นิ ค มสร้ า งตนเอง อบต.กระชอน อบต.ดงใหญ่ อบต.ธารละหลอด
อบต.หนองระเวียง
อ ำเภอห้ ว ยแถลง ได้ แ ก่ ทต.ห้ ว ยแถลง อบต.ห้ ว ยแถลง อบต.ทั บ สวาย อบต.เมื อ งพลั บ พลา
อบต.หลุ่งตะเคียน ทต.หินดาด อบต.หินดาด อบต.งิว ทต.กงรถ อบต.หลุ่งประดู่ อบต.ตะโก อบต.ห้วยแคน
อำเภอชุมพวง ได้แก่ ทต.ชุมพวง อบต.ชุมพวง อบต.ประสุข อบต.ท่าลาด อบต.สาหร่าย อบต.ตลาดไทร
อบต.โนนรัง อบต.หนองหลัก อบต.โนนตูม อบต.โนนยอ
อ ำเภอสู ง เนิ น ได้ แ ก่ ทต.สู ง เนิ น อบต.สู ง เนิ น อบต.เสมา อบต.โคราช อบต.บุ่ ง ขี เหล็ ก อบต.โนนค่ า
อบต.โค้งยาง อบต.มะเกลือเก่า อบต.มะเกลือใหม่ ทต.กุดจิก อบต.นากลาง อบต.หนองตะไก้ อบต.กุดจิก
อำเภอขำมทะเลสอ ได้แก่ ทต.ขามทะเลสอ อบต.ขามทะเลสอ อบต.โป่งแดง ทต.พันดุง อบต.หนองสรวง
อบต.บึงอ้อ
อำเภอสีคิวได้แก่ อบต.สีคิว อบต.บ้านหัน อบต.กฤษณา ทต.ลาดบัวขาว อบต.ลาดบัวขาว อบต.หนองหญ้าขาว
อบต.กุดน้อย ทต.หนองน้าใส อบต.วังโรงใหญ่ ทม.สีคิว อบต.มิตรภาพ
ทต.คลองไผ่ อบต.คลองไผ่
อบต.ดอนเมือง อบต.หนองบัวน้อย
อ ำเภอปำกช่ อ งได้ แ ก่ ทม.ปากช่ อ ง อบต.ปากช่ อ ง อบต.หนองสาหร่ า ย ทต.กลางดง ทต.สี ม ามงคล
อบต.จันทึก อบต.วังกระทะ ทต.หมูสี อบต.ขนงพระ อบต.โป่งตาลอง อบต.คลองม่วง อบต.หนองน้าแดง
ทต.วังไทร อบต.พญาเย็น
อำเภอหนองบุญมำก ได้แก่ อบต.หนองบุนนาก อบต.สารภี อบต.ไทยเจริญ ทต.หนองหัวแรต ทต.แหลมทอง
อบต.หนองตะไก้ อบต.ลุงเขว้า อบต.หนองไม้ไผ่ อบต.บ้านใหม่

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั ง หวั ด นครรำชสี ม ำ ได้แก่
อบต.ส้ า โรง (อ.ปั ก ธงชั ย )
อบต.สะแกราช อบต.หลุ่งประดู่
อบต.ท่ า ลาด อบต.โนนตู ม
อบต.โนนค่า อบต.บุ่งขีเหล็ก
อบต.ขามทะเลสอ อบต.บึงอ้อ
อบต.โป่งแดง อบต.คลองไผ่
อบต.หนองหญ้าขาว อบต.หนองไผ่
อบต.ปากช่ อง ทต.สี ม ามงคล
อบต.โป่งตาลอง อบต.บ้านใหม่
อ บ ต . ห น อ ง ส า ห ร่ า ย
อบต.ไทยสามัคคี อบต.สาหร่าย
ทต.ขามทะเลสอ

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

7

7 - 8 ม.ค. 62

175

รุ่นที่ 7 จังหวัดนครรำชสีมำ จำนวน 159 ได้แก่
อำเภอแก้งสนำมนำง ได้แก่ อบต.แก้งสนามนาง อบต.โนนส้าราญ อบต.บึงพะไล อบต.สีสุก ทต.บึงส้าโรง
อำเภอโนนแดง ได้แก่ ทต.โนนแดง อบต.โนนแดง อบต.โนนตาเถร อบต.ส้าพะเนียง ทต.วังหิน อบต.ดอนยาวใหญ่
อ ำเภอวั ง น ำเขี ย ว ได้ แ ก่ อบต.วั ง น้ า เขี ย ว อบต.วั ง หมี อบต.ระเริ ง อบต.อุ ด มทรั พ ย์ ทต.ศาลเจ้ า พ่ อ
อบต.ไทยสามัคคี
อำเภอเทพำรักษ์ ได้แก่ อบต.ส้านักตะคร้อ อบต.หนองแวง อบต.บึงปรือ อบต.วังยายทอง
อำเภอเมืองยำง ได้แก่ ทต.เมืองยาง อบต.กระเบืองนอก อบต.ละหานปลาค้าว อบต.โนนอุดม
อ ำเภอพระทองค ำ ได้ แ ก่ ทต.พระทองค้ า ทต.สระพระ อบต.มาบกราด อบต.พั ง เที ย ม อบต.ทั พ รั ง
อบต.หนองหอย
อำเภอลำทะเมนชัย ได้แก่ ทต.ขุย ทต.หนองบัววง ทต.บ้านยาง ทต.ช่องแมว ทต.ไพล
อำเภอบัวลำยได้แก่ อบต.เมืองพะไล อบต.โนนจาน ทต.หนองบั ว ลาย อบต.บั ว ลาย อบต.หนองหว้ า
อำเภอสีดำได้แก่ ทต.สีดา อบต.สีดา อบต.โพนทอง อบต.โนนประดู่ อบต.สามเมือง อบต.หนองตาดใหญ่
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ อบต.ช้างทอง ทต.ท่าช้าง อบต.ท่าช้าง อบต.พระพุทธ อบต.หนองงูเหลือม
อบต.หนองยาง
จังหวัดกระบี่ จำนวน 16 อปท. ได้แก่
อำเภอเมืองกระบี่ ได้แก่ ทม.กระบี่ ทต.กระบี่น้อย อบต.เขาคราม อบต.เขาทอง อบต.ทับปริก อบจ.กระบี่
อบต.ไสไทย อบต.อ่าวนาง อบต.หนองทะเล อบต.คลองประสงค์
อำเภอเขำพนม ได้แก่ ทต.เขาพนม อบต.เขาพนม อบต.เขาดิน อบต.สินปุน อบต.พรุเตียว อบต.หน้าเขา

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั ง หวั ด นครรำชสี ม ำ ได้แก่
อบต.แก้งสนามนาง ทต.สีดา
ท ต . โ น น แ ด ง ท ต . วั ง หิ น
อ บต.ร ะ เ ริ ง อ บต.วั ง หมี
อบต.อุดมทรัพย์ อบต.บึงปรือ
ทต.พระทองค้ า อบต.ทั พ รั ง
อบต.มาบกราด อบต.โนนส้าราญ
อบต.โพนทอง อบต.หนองตาดใหญ่
จังหวัดกระบี่ ได้แก่
ทม.กระบี่

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

8

10 - 11 ม.ค. 62

174

รุ่นที่ 8 จังหวัดกระบี่ 46 อปท.
อำเภอเขำพนม ได้แก่ อบต.โคกหาร
อำเภอเกำะลันตำ ได้แก่ ทต.เกาะลันตาใหญ่ อบต.เกาะลันตาใหญ่ อบต.เกาะลันตาน้อย อบต.เกาะกลาง
อบต.คลองยาง อบต.ศาลาด่าน
อำเภอคลองท่อม ได้แก่ ทต.คลองท่อมใต้ อบต.คลองท่อมใต้ อบต.คลองท่อมเหนือ ทต.คลองพน ทต.คลอง
พนพัฒนา ทต.ทรายขาว อบต.ห้วยน้าขาว อบต.พรุดินนา อบต.เพหลา
อำเภออ่ำวลึก ได้แก่ ทต.อ่าวลึกใต้ อบต.อ่าวลึกใต้ ทต.แหลมสัก อบต.แหลมสัก อบต.นาเหนือ อบต.คลองหิน
อบต.อ่าวลึกน้อย อบต.อ่าวลึกเหนือ อบต.เขาใหญ่ อบต.คลองยา อบต.บ้านกลาง
อำเภอปลำยพระยำ ได้แก่ ทต.ปลายพระยา อบต.ปลายพระยา อบต.เขาเขน อบต.เขาต่อ อบต.คีรีวง
อำเภอลำทับ ได้แก่ ทต.ล้าทับ อบต.ล้าทับ อบต.ดินอุดม อบต.ทุ่งไทรทอง อบต.ดินแดง
อำเภอเหนือคลอง ได้แก่ ทต.เหนือคลอง อบต.เหนือคลอง อบต.คลองขนาน อบต.เกาะศรีบอยา อบต.คลองเขม้า
อบต.โคกยาง อบต.ตลิ่งชัน อบต.ปกาสัย อบต.ห้วยยูง
จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 128 อปท.
อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ ได้แก่ ทม.เพชรบูรณ์ อบต.ตะเบาะ อบต.บ้านโตก อบจ.เพชรบูรณ์ อบต.สะเดียง
อบต.ป่าเลา ทต.นางั่ว ทต.ท่าพล อบต.ท่าพล อบต.ดงมูลเหล็ก อบต.บ้านโคก อบต.ชอนไพร อบต.นาป่า
อบต.นายม ทต.วังชมภู อบต.วังชมภู อบต.น้าร้อน อบต.ห้วยสะแก อบต.ห้วยใหญ่ อบต.ระวิง
อ ำเภอชนแดน ได้แ ก่ ทต.ชนแดน อบต.ชนแดน อบต.ดงขุย ทต.ท่าข้าม อบต.ท่าข้าม อบต.พุทธบาท
อบต.ลาดแค อบต.บ้านกล้วย อบต.ซับพุทร ทต.ดงขุย อบต.ตะกุดไร ทต.ศาลาลาย
อำเภอหล่มสัก ได้แก่ ทม.หล่มสัก อบต.วัดป่า ทต.ตาลเดี่ยว อบต.ฝายนาแซง อบต.สักหลง อบต.ท่าอิบุญ
อบต.บ้ า นโสก อบต.บ้ า นติ ว อบต.ห้ ว ยไร่ อบต.น้ า ก้ อ อบต.ปากช่ อ ง อบต.น้ า ชุ น อบต.หนองไขว่
อบต.ลานป่า อบต.บุ่งคล้า อบต.บุ่งน้าเต้า อบต.บ้านกลาง อบต.ช้างตะลูด อบต.บ้านไร่ อบต.ปากดุก
อบต.บ้านหวาย

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดกระบี่ ได้แก่
ทต.แหลมสัก อบต.เขาเขน
อบต.ตลิ่งชัน อบต.ทุ่งไทรทอง
อบต.บ้านกลาง อบต.ศาลาด่าน
อบต.ปกาสัย
จั งหวั ดเพชรบู รณ์ ได้ แก่
ทต.ท่ าพล อบต.น้ าหนาว
อบต.ปากช่ อง อบต.ห้ วยสะแก
อบต.หนองย่ าง อบต.สามแยก
อบต.บ้านกล้วย ทม.หล่มสัก

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

8

10 - 11 ม.ค. 62

174

จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 128 อปท.
อ ำเภอหล่มเก่ำ ได้แ ก่ ทต.หล่มเก่ า อบต.หล่มเก่ า อบต.นาซ้า อบต.หินฮาว อบต.บ้านเนิน อบต.ศิลา
อบต.นาแซง อบต.วังบาล อบต.นาเกาะ อบต.ตาดกลอย
อำเภอวิเชียรบุรี ได้แก่ ทม.วิเชียรบุรี อบต.ท่าโรง อบต.สระประดู่ อบต.สามแยก อบต.โคกปรง อบต.น้าร้อน
อบต.บ่อรัง ทต.พุเตย อบต.พุเตย อบต.พุขาม อบต.ภูน้าหยด อบต.ซับสมบูรณ์ อบต.บึงกระจับ อบต.วังใหญ่
อบต.ยางสาว อบต.ซับน้อย
อ ำเภอศรีเ ทพ ได้ แ ก่ อบต.ศรีเ ทพ ทต.สว่า งวั ฒ นา อบต.สระกรวด อบต.คลองกระจัง อบต.นาสนุ่ น
ทต.โคกสะอาด อบต.หนองย่างทอย อบต.ประดู่งาม
อำเภอหนองไผ่ ได้แก่ อบต.กองทูล ทต.เฉลียงทอง ทต.บ้านโภชน์ อบต.ท่าแดง อบต.เพชรละคร
ทต.
บ่อไทย อบต.ห้วยโป่ง อบต.วังท่าดี ทต.บัววัฒนา ทต.หนองไผ่ อบต.หนองไผ่ อบต.วังโบสถ์
ทต.
นาเฉลียง อบต.ยางงาม อบต.ท่าด้วง
อ ำเภอบึงสำมพัน ได้แ ก่ อบต.ซับสมอทอด อบต.ซับไม้แดง อบต.หนองแจง อบต.กันจุ อบต.วังพิกุ ล
อบต.พญาวัง อบต.ศรีมงคล อบต.สระแก้ว ทต.ซับสมอทอด อบต.บึงสามพัน
อำเภอนำหนำว ได้แก่ อบต.น้าหนาว อบต.หลักด่าน อบต.วังกวาง อบต.โคกมน
อำเภอวังโป่ง ได้แก่ ทต.วังโป่ง อบต.วังโป่ง ทต.ท้ายดง อบต.ท้ายดง อบต.ซับเปิบ อบต.วังหิน อบต.วังศาล
อำเภอเขำค้อ ได้แก่ ทต.แคมป์สน อบต.ทุ่งสมอ อบต.เขาค้อ อบต.หนองแม่นา อบต.เข็กน้อย

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั งหวั ดเพชรบู ร ณ์ ได้ แ ก่
ทต.หล่ มเก่ า อบต.ตาดกรอย
อบต.วังใหญ่ อบต.หนองย่างหอย
ทต.โคกสะอาด อบต.ยางงาม
อบต.น้าหนาว

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

หมำยเหตุ

9

14 -15 ม.ค. 62

175

รุ่นที่ 9 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 175 อปท
อำเภอเมืองศรีสะเกษ ได้แก่ ทม.ศรีสะเกษ อบต.คูซอด อบต.ซ้า อบต.จาน อบต.ตะดอบ อบต.หนองครก
อบต.โพนข่ า อบต.โพนค้ อ อบต.โพนเขวา อบต.หญ้า ปล้อง อบต.ทุ่ม อบต.หนองไฮ อบต.หนองแก้ ว
ทต.น้าค้า อบต.โพธิ์ อบต.หมากเขียบ อบจ.ศรีสะเกษ อบต.หนองไผ่
อำเภอยำงชุมน้อย ได้แก่ ทต.ยางชุมน้อย อบต.ลินฟ้า อบต.คอนกาม อบต.โนนคูณ อบต.กุดเมืองฮาม
อบต.บึงบอน อบต.ยางชุมใหญ่
อำเภอกันทรำรมย์ ได้แก่ ทต.กันทรารมย์ อบต.ดูน อบต.โนนสัง อบต.หนองหัวช้าง อบต.ยาง อบต.หนองแวง
อบต.หนองแก้ว อบต.ทาม อบต.ละทาย อบต.เมืองน้อย อบต.อีปาด อบต.บัวน้อย อบต.หนองบัว อบต.ดู่
อบต.ผักแพว อบต.จาน อบต.ค้าเนียม
อำเภอกันทรลักษ์ ได้แก่ อบต.บึงมะลู อบต.กุดเสลา อบต.เมือง อบต.สังเม็ก อบต.น้าอ้อม อบต.ละลาย
อบต.รุง อบต.ตระกาจ อบต.จานใหญ่ อบต.ภูเงิน อบต.ช้า อบต.กระแชง อบต.โนนส้าราญ ทม.กันทรลักษ์
ทต.หนองหญ้าลาด อบต.เสาธงชัย อบต.ขนุน ทต.สวนกล้วย อบต.เวียงเหนือ อบต.ทุ่งใหญ่ อบต.ภูผาหมอก
อำเภอขุขันธ์ ได้แก่ อบต.กันทรารมย์ อบต.จะกง อบต.ใจดี อบต.ดองก้าเม็ด อบต.โสน อบต.ปรือใหญ่
อบต.สะเดาใหญ่ อบต.ตาอุด ทต.เมืองขุขันธ์ อบต.ห้วยเหนือ อบต.ห้วยใต้ อบต.หัวเสือ อบต.ตะเคีย น
อบต.นิ ค มพั ฒ นา อบต.โคกเพชร อบต.ปราสาท อบต.ส้ า โรงตาเจ็ น อบต.ห้ ว ยส้ า ราญ อบต.กฤษณา
อบต.ลมศักดิ์ อบต.หนองฉลอง อบต.ศรีตระกูล ทต.ศรีสะอาด
อำเภอไพรบึง ได้แก่ ทต.ไพรบึง อบต.ไพรบึง อบต.ดินแดง อบต.ปราสาทเยอ ทต.ส้าโรงพลัน อบต.สุขสวัสดิ์
อบต.โนนปูน
อำเภอปรำงค์กู่ ได้แก่ ทต.ปรางค์กู่ อบต.พิมาย อบต.กู่ อบต.หนองเชียงทูน อบต.ตูม อบต.สมอ อบต.โพธิ์ศรี
อบต.ส้าโรงปราสาท อบต.ดู่ อบต.สวาย อบต.พิมายเหนือ
อ ำเภอขุน หำญ อ ำเภอ ได้แ ก่ ทต.ขุนหาญ ทต.สิ อบต.บัก ดอง อบต.พราน อบต.โพธิ์วงศ์ อบต.ไพร
ทต.กระหวัน อบต.ขุนหาญ ทต.โนนสูง ทต.กันทรอม อบต.ภูฝ้าย ทต.โพธิ์กระสังข์ อบต.ห้วยจันทร์

รุ่นที่ 10 ศรีสะเกษ
อำเภอนำเกลียง ได้แก่
อบต.ตองปิด อบต.เขิน อบต.คูบ
อบต.รุ่งระวี

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั งห วั ด ศ รี ส ะ เก ษ ได้ แ ก่
อบต.หมากเขียบ อบต.ละทาย
อบต.ดู่ (อ.ปรางค์กู่) อบต.กุดเสลา
อบต.โนนสั ง อบต.ขุ นหาญ
อบต.หนองแก้ว (อ.กันทรารมย์)
ทต.สวนกล้วย อบต.นิคมพั ฒนา
ทต.ปรางค์กู่ อบต.ส้าโรงปราสาท
อบต.หนองเชียงทูน

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

9

14 -15 ม.ค. 62

175

รุ่นที่ 9 จังหวัดศรีสะเกษ จำนวน 175 อปท
อำเภอรำษีไศล ได้แก่ ทต.เมืองคง อบต.เมืองคง อบต.เมืองแคน อบต.หนองแค อบต.จิกสังข์ทอง อบต.ด่าน
อบต.ดู่ อบต.หนองอึ่ง ทต.บัวหุ่ง อบต.ไผ่ ทต.ส้มป่อย อบต.หนองหมี อบต.หว้านค้า อบต.สร้างปี่
อ ำเภออุ ทุ ม พรพิ สั ย ได้ แ ก่ ทต.ก้ า แพง ทต.อุ ทุ ม พรพิ สั ย อบต.อี ห ล่้ า อบต.ก้ า นเหลื อ ง อบต.ทุ่ ง ไชย
อบต.ส้าโรง อบต.แขม อบต.หนองไฮ อบต.ขะยูง อบต.ตาเกษ อบต.หัวช้าง อบต.รังแร้ง ทต.แต้ อบต.แข้
อบต.โพธิ์ชัย อบต.ปะอาว อบต.หนองห้าง ทต.สระก้าแพงใหญ่ อบต.โคกหล่าม ทต.โคกจาน
อำเภอบึงบูรพ์ ได้แก่ อบต.เป๊าะ ทต.บึงบูรพ์
อำเภอห้วยทับทัน ได้แก่ ทต.ห้วยทับทัน อบต.ห้วยทับทัน อบต.เมืองหลวง อบต.กล้วยกว้าง อบต.ผักไหม
ทต.จานแสนไชย อบต.ปราสาท
อำเภอโนนคูณ ได้แก่ อบต.โนนค้อ อบต.บก อบต.โพธิ์ อบต.หนองกุงอบต.เหล่ากวาง
อำเภอศรีรัตนะ ได้แก่ ทต.ศรีรัตนะ อบต.ศรีแก้ว อบต.พิงพวย อบต.สระเยาว์ อบต.ตูม อบต.เสื่องข้าว
อบต.ศรีโนนงาม อบต.สะพุง
อำเภอนำเกลียง ได้แก่ อบต.น้าเกลียง อบต.ละเอาะ

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ได้ แ ก่
ท ม . ส้ ม ป่ อ ย อ บ ต . ด่ า น
อบต.หนองอึ่ ง อบต.รั ง แร้ ง
อบต.ส้าโรง อบต.เสื่องข้าว

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

10

17- 18 ม.ค. 62

175

รุ่นที่ 10 ศรีสะเกษ จำนวน 42 อปท
อำเภอนำเกลียง ได้แก่ อบต.ตองปิด อบต.เขิน อบต.รุ่งระวี อบต.คูบ
อ ำเภอวั ง หิ น ได้ แ ก่ ทต.บุ สู ง อบต.ธาตุ อบต.ดวนใหญ่ อบต.บ่ อ แก้ ว อบต.ศรี ส้ า ราญ อบต.ทุ่ ง สว่าง
ทต.วังหิน อบต.โพนยาง
อ ำเภอภู สิ ง ห์ ได้ แ ก่ อบต.โคกตาล อบต.ห้ ว ยตามอญ อบต.ห้ ว ยตึ กชู อบต.ละลม อบต.ตะเคี ย นราม
อบต.ดงรัก อบต.ไพรพัฒนา
อำเภอเมืองจันทร์ ได้แก่ ทต.เมืองจันทร์ อบต.ตาโกน ทต.หนองใหญ่
อำเภอเบญจลักษ์ ได้แก่ อบต.เสียว อบต.หนองหว้า อบต.หนองงูเหลือม อบต.หนองฮาง อบต.ท่าคล้อ
อำเภอพยุห์ ได้แก่ ทต.พยุห์ อบต.พยุห์ อบต.พรหมสวัสดิ์ อบต.ต้าแย อบต.โนนเพ็ก อบต.หนองค้า
อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ได้แก่ ทต.โดด อบต.เสียว อบต.หนองม้า ทต.ผือใหญ่ อบต.อีเซ
อำเภอศิลำลำด ได้แก่ อบต.กุง อบต.คลีกลิง อบต.หนองบัวดง อบต.โจดม่วง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 61 อปท.
อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ ได้แก่ อบจ.ประจวบคีรีขันธ์ ทม.ประจวบคีรีขันธ์ อบต.เกาะหลัก ทต.คลองวาฬ
อบต.คลองวาฬ อบต.ห้วยทราย ทต.กม.5 อบต.อ่าวน้อย อบต.บ่อนอก
อ ำเภอกุย บุรี ได้แ ก่ ทต.กุ ย บุรี ทต.ไร่ใหม่ อบต.กุ ย บุรี อบต.กุ ย เหนือ อบต.เขาแดง อบต.ดอนยายหนู
อบต.สามกระทาย อบต.หาดขาม
อ ำเภอทั บ สะแก ได้ แ ก่ ทต.ทั บ สะแก อบต.ทั บ สะแก อบต.อ่ า งทอง อบต.นาหู ก วาง อบต.เขาล้ า น
อบต.ห้วยยาง อบต.แสงอรุณ
อ ำเภอบำงสะพำน ได้ แ ก่ ทต.ก้ า เนิ ด นพคุ ณ อบต.ก้ า เนิ ด นพคุ ณ อบต.พงศ์ ป ระศาสน์ ทต.ร่ อ นทอง
อบต.ร่อนทอง ทต.บ้านกรูด อบต.ธงชัย อบต.ชัยเกษม อบต.ทองมงคล อบต.แม่ร้าพึง
อำเภอบำงสะพำนน้อย ได้แก่ อบต.ปากแพรก ทต.บางสะพานน้อย อบต.บางสะพาน อบต.ทรายทอง
อบต.ช้างแรก อบต.ไชยราช

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั ง หวั ด ศรี ส ะเกษ ได้ แ ก่
อบต.ทุ่งสว่าง อบต.ตะเคียนราม
ทต.หนองใหญ่ อบต.หนองม้ า
อบต.โจดม่วง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

10

17- 18 ม.ค. 62
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จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 61 อปท.
อำเภอปรำณบุรี ได้แก่ อบต.ปราณบุรี ทต.ปราณบุรี ทต.เขาน้อย ทต.ปากน้าปราณ อบต.ปากน้าปราณ
อบต.หนองตาแต้ม อบต.วังก์พง อบต.เขาจ้าว
อ ำเภอหั ว หิ น ได้ แ ก่ ทม.หั ว หิ น อบต.หิ น เหล็ ก ไฟ ทต.หนองพลั บ อบต.หนองพลั บ อบต.ทั บ ใต้
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่ อบต.บึงนคร
อ ำเภอสำมร้อ ยยอด ไ ด้แ ก่ อบต.สามร้อยยอด อบต.ศิลาลอย อบต.ไร่เก่ า ทต.ไร่เก่า อบต.ศาลาลัย
อบต.ไร่ใหม่
จังหวัดพะเยำ จำนวน 72 อปท
อำเภอเมืองพะเยำ ได้แก่ ทม.พะเยา อบต.แม่นาเรือ อบต.บ้านตุ่น ทต.บ้านต้า อบจ.พะเยา ทต.บ้านต๋อม
ทต.แม่ปืม ทต.แม่กา ทต.บ้านใหม่ อบต.จ้าป่าหวาย ทต.ท่าวังทอง อบต.แม่ใส ทต.บ้านสาง ทต.ท่าจ้าปี
ทต.สันป่าม่วง
อ ำเภอจุน ได้แ ก่ ทต.ห้วยข้าวก่้ า ทต.จุน ทต.เวีย งลอ ทต.หงส์หิน ทต.ทุ่งรวงทอง อบต.ห้วยยางขาม
อบต.พระธาตุขิงแกง
อ ำเภอเชี ย งค ำ ได้ แ ก่ ทต.หย่ ว น ทต.เชี ย งค้ า อบต.น้ า แวน ทต.เวี ย ง ทต.ฝายกวาง อบต.เจดี ย์ ค้ า
อบต.ร่มเย็น อบต.เชียงบาน อบต.แม่ลาว อบต.อ่างทอง อบต.ทุ่งผาสุก
อำเภอเชียงม่วน ได้แก่ ทต.เชียงม่วน อบต.บ้านมาง อบต.สระ
อ ำเภอดอกค ำใต้ ได้ แ ก่ อบต.ดอกค้ า ใต้ ทม.ดอกค้ า ใต้ อบต.ดอนศรี ชุ ม ทต.บ้ า นถ้ า อบต.บ้ า นปิ น
ทต.ห้วยลาน อบต.สันโค้ง อบต.ป่าซาง ทต.หนองหล่ม อบต.ดงสุวรรณ อบต.คือเวียง
อำเภอปง ได้แก่ ทต.ปง ทต.แม่ยม อบต.ควร อบต.ออย ทต.งิม อบต.งิม อบต.ผาช้างน้อย อบต.นาปรัง
อบต.ขุนควร
อ ำเภอแม่ ใ จ ได้ แ ก่ ทต.รวมใจพั ฒ นา ทต.แม่ ใ จ ทต.ศรี ถ้ อ ย อบต.แม่ สุ ก ทต.ป่ า แฝก ทต.บ้ า นเหล่ า
ทต.เจริญราษฎร์
อำเภอภูซำง ได้แก่ อบต.ภูซาง อบต.ป่าสัก อบต.ทุ่งกล้วย อบต.เชียงแรง ทต.สบบง
อำเภอภูกำมยำว ได้แก่ อบต.ห้วยแก้ว ทต.ดงเจน อบต.ดงเจน อบต.แม่อิง

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ได้แก่ ทต.ทับสะแก อบต.กุยบุรี
อบต.เขาจ้ าว อบต.ทั บสะแก
อบต.นาหู กวาง อบต.บึ งนคร
อบต.ห้ วยยาง อบต.ช้ างแรก
อบต.สามกระทาย ทต.บ้านกรูด
อบต.สามร้อยยอด อบต.ปากแพรก
อ บ ต . พ ง ศ์ ป ร ะ ศ า ส น์
ท ม . ป ร ะ จ ว บ คี รี ขั น ธ์
อบต.ห้วยสัตว์ใหญ่
จั ง ห วั ด พ ะ เ ย ำ ไ ด้ แ ก่
ทต.ศรี ถ้ อ ย อบต.ขุ น ควร
อ บต.ควร อ บต.บ้ า น ตุ่ น
อบต.แม่ สุ ก ทต.เวี ย งลอ
อบต.แม่อิง อบต.ดอกค้าใต้

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

11

21 - 22 ม.ค. 62
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รำยชื่อ/ อปท.
รุ่นที่ 11
จังหวัดเชียงรำย 144 อปท.

หมำยเหตุ

รุ่นที่ 12
จังหวัดลำปำง อำเภอเสริม
งำม ได้แก่ ทต.ทุ่งงาม ทต.
จังหวัดลำปำง 31 อปท.
เสริมงาม อบต.เสริมขวา ทต.
อำเภอเมืองลำปำง ได้แก่ ทม.เขลางค์นคร ทน.ล้าปาง อบต.บ้านแลง อบต.บ้านเสด็จ ทม.พิชัย อบต.พิชัย เสริมซ้าย อบต.เสริมกลาง
อบต.ทุ่ ง ฝาย อบต.บ้ า นเอื อม อบต.บ้ า นเป้ า อบต.บ้ า นค่ า ทต.บ่ อ แฮ้ ว อบต.บ่ อ แฮ้ ว ทต.ต้ น ธงชั ย
อบต.นิคมพัฒนา อบต.บุญนาคพัฒนา
อำเภอแม่เมำะ ได้แก่ อบต.บ้านดง อบต.นาสัก อบต.จางเหนือ ทต.แม่เมาะ อบต.สบป้าด
อ ำเภอเกำะคำ ได้ แ ก่ ทต.ล้ า ปางหลวง ทต.นาแก้ ว ทต.ไหล่ หิ น ทต.วั ง พร้ า ว อบจ.ล้ า ปาง ทต.ศาลา
ทต.เกาะคา ทต.เกาะคาแม่ยาว อบต.นาแส่ง ทต.ท่าผา อบต.ใหม่พัฒนา

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดเชียงรำย ได้แก่
ทต.ดงมะดะ ทต.ท่าข้าวเปลือก
ทต.ป่ า ก่ อ ด้ า ทต.ป่ า ตาล
อ บ ต . ป ล้ อ ง อบต.ป่ าสั ก
อบต.โป่ งงาม อบต.แม่ เจดี ย์
อบต.แม่สลองใน อบต.ศรีดอนไชย
อบต.สันทราย อบต.หัวง้ม
จังหวัดลำปำง ได้แก่
ทน.ล้ า ปาง อบต.จางเหนื อ
อบต.นาสั ก อบต.บ้ า นดง
อบต.สบป้าด อบต.บ้านแลง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

หมำยเหตุ

12

24 - 25 ม.ค. 62
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รุ่นที่ 12
จังหวัดลำปำง 73 อปท.
อำเภอเสริมงำม ได้แก่ ทต.ทุ่งงาม ทต.เสริมงาม อบต.เสริมขวา ทต.เสริมซ้าย อบต.เสริมกลาง
อำเภองำว ได้แก่ ทต.หลวงเหนือ ทต.หลวงใต้ อบต.บ้านโป่ง อบต.บ้านร้อง อบต.ปงเตา อบต.นาแก
อบต.บ้านอ้อน อบต.บ้านแหง อบต.บ้านหวด อบต.แม่ตีบ
อำเภอแจ้ห่ม ได้แก่ ทต.แจ้ห่ม อบต.แจ้ห่ม ทต.บ้านสา อบต.ปงดอน อบต.แม่สุก อบต.เมืองมาย ทต.ทุ่งผึง
อบต.วิเชตนคร
อำเภอวังเหนือ ได้แก่ อบต.ทุ่งฮัว ทต.บ้านใหม่ ทต.วังเหนือ อบต.วังเหนือ อบต.วังใต้อบต.ร่องเคาะ
อบต.วังทอง อบต.วังซ้าย อบต.วังแก้ว อบต.วังทรายค้า
อำเภอเถิน ได้แก่ ทม.ล้อมแรด อบต.แม่วะ อบต.แม่ปะ ทต.แม่มอก ทต.เวียงมอก อบต.นาโป่ง อบต.แม่ถอด
ทต.เถินบุรี
อำเภอแม่พริก ได้แก่ ทต.แม่พริก อบต.แม่พริก ทต.แม่ปุ ทต.พระบาทวังตวง
อำเภอแม่ทะ ได้แก่ ทต.แม่ทะ ทต.นาครัว ทต.ป่าตันนาครัว อบต.บ้านกิ่ว อบต.บ้านบอม ทต.น้าโจ้
อบต.ดอนไฟ อบต.หัวเสือ อบต.วังเงิน ทต.สิริราช
อำเภอสบปรำบ ได้แก่ ทต.สบปราบ อบต.สบปราบ อบต.สมัย อบต.แม่กัวะ อบต.นายาง
อ้าเภอห้างฉัตร ได้แก่ ทต.ห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตรแม่ตาล อบต.หนองหล่ม ทต.เมืองยาว ทต.ปงยางคก
อบต.เวียงตาล อบต.แม่ลัน อบต.วอแก้ว
อำเภอเมืองปำน ได้แก่ ทต.เมืองปาน อบต.บ้านขอ อบต.ทุ่งกว๋าว อบต.แจ้ซ้อน อบต.หัวเมือง

รุน่ 13 จังหวัดลพบุรี อำเภอ
ท่ำหลวง ได้แก่ อบต.หนองผักแว่น
อบต.หัวล้า

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั ง ห วั ด ล ำ ป ำ ง ไ ด้ แ ก่
ทต.ทุ่งงาม ทต.ทุ่งผึง ทต.นาครัว
ทต.บ้ า นใหม่ ทต.หลวงใต้
อบต.ดอนไฟ อบต.นาแก
อบต.บ้านบอม อบต.ปงดอน
อบต.แม่ ตี บ อบต.วั ง แก้ ว
ทต.วังเหนือ อบต.วิเชตนคร
อบต.หัวเมือง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

12

24 - 25 ม.ค. 62
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จังหวัดลพบุรี 102 อปท.
อำเภอเมืองลพบุรี ได้แก่ อบจ.ลพบุรี ทม.ลพบุรี อบต.ทะเลชุบศร ทต.กกโก อบต.โก่งธนู ทต.เขาพระงาม
ทม.เขาสามยอดอบต.โคกกระเทียม อบต.โคกล้าพาน ทต.โคกตูม อบต.งิวราย อบต.ดอนโพธิ์ อบต.ตะลุง
อบต.ท่าแค ทต.ท่าศาลา อบต.บางขันหมาก อบต.บ้านข่อย อบต.ท้ายตลาด ทต.ป่าตาล อบต.พรหมมาสตร์
อบต.โพธิ์เก้าต้น อบต.โพธิ์ตรุ ทต.ถนนใหญ่
อำเภอพัฒนำนิคม ได้แก่ ทต.พัฒนานิคม ทต.เขาพระยาเดินธง อบต.ช่องสาริกา อบต.มะนาวหวาน
ทต.ดีลัง อบต.โคกสลุงอบต.ชอนน้อย ทต.แก่งเสือเต้น อบต.หนองบัว อบต.ห้วยขุนราม อบต.น้าสุด
อำเภอโคกสำโรง ได้แก่ ทต.โคกส้าโรง อบต.โคกส้าโรง อบต.เกาะแก้ว อบต.ถลุงเหล็ก อบต.หลุมข้าว
อบต.ห้วยโป่ง อบต.คลองเกตุ อบต.สะแกราบ อบต.เพนียด อบต.วังเพลิง อบต.ดงมะรุม อบต.วังขอนขว้าง
อบต.วังจั่น อบต.หนองแขม
อำเภอชัยบำดำล ได้แก่ ทต.ล้านารายณ์ อบต.ล้านารายณ์ อบต.ชัยนารายณ์ อบต.ศิลาทิพย์ อบต.ห้วยหิน
อบต.ม่วงค่อม อบต.บัวชุม อบต.ท่าดินด้า อบต.ซับตะเคียน อบต.นาโสม อบต.หนองยายโต๊ะ อบต.เกาะรัง
อบต.ท่ามะนาว อบต.นิคมล้านารายณ์ อบต.ชัยบาดาล อบต.บ้านใหม่สามัคคี อบต.เขาแหลม
อำเภอท่ำวุ้ง ได้แก่ ทต.ท่าวุ้ง อบต.ท่าวุ้ง อบต.บางคู้ ทต.โพตลาดแก้ว อบต.บางลี่ ทต.บางงา ทต.โคกสลุด
ทต.ท่าโขลง อบต.เขาสมอคอน อบต.หัวส้าโรง อบต.บ้านเบิก อบต.มุจลินท์
อำเภอบ้ำนหมี่ ได้แก่ อบต.ไผ่ใหญ่ อบต.บ้านทราย อบต.บ้านกล้วย อบต.บ้านชี อบต.พุคา อบต.หินปัก
อบต.บางพึ่ง อบต.หนองทรายขาว อบต.บางกะพีดงพลับ อบต.หนองเต่า อบต.โพนทอง อบต.บางขาม
อบต.ดอนดึง อบต.ชอนม่วง อบต.หนองกระเบียน อบต.สายห้วยแก้ว อบต.มหาสอน ทม.บ้านหมี่ อบต.เชียงงา
อบต.หนองเมือง อบต.สนามแจง
อำเภอท่ำหลวง ได้แก่ ทต.บ้านท่าหลวง อบต.ท่าหลวง อบต.แก่งผักกูด อบต.ซับจ้าปา

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั ง ห วั ด ล พ บุ รี ไ ด้ แ ก่
ทต.แก่ งเสื อเต้ น ทต.โคกสลุ ด
อบต.เกาะแก้ ว อบต.ดอนโพธิ์
อบต.ตะลุง อบต.บางคู้ อบต.บางพึ่ง
อ บต.บา ง ลี่ อ บต.บ้ านชี
อบต.พุ คา อบต.โพธิ์ ตรุ
อบต.ศิ ลาทิ พย์ อบต.หนอง
กระเบียน อบต.หนองยายโต๊ะ
อบต.หลุมข้าว

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

13

28 - 29 ม.ค. 62

175

รุ่นที่ 13
จังหวัดลพบุรี 24 อปท.
อำเภอท่ำหลวง ได้แก่ อบต.หนองผักแว่น อบต.หัวล้า
อำเภอสระโบสถ์ ได้แก่ ทต.สระโบสถ์ อบต.มหาโพธิ์ อบต.ทุ่งท่าช้าง อบต.นิยมชัย
อำเภอโคกเจริญ ได้แก่ อบต.โคกเจริญ อบต.ยางราก อบต.หนองมะค่า อบต.วังทอง อบต.โคกแสมสาร
อำเภอลำสนธิ ได้แก่ อบต.ล้าสนธิ อบต.ซับสมบูรณ์ อบต.หนองรี อบต.กุดตาเพชร อบต.เขารวก อบต.เขาน้อย
อำเภอหนองม่วง ได้แก่ ทต.หนองม่วง อบต.หนองม่วง อบต.บ่อทอง อบต.ดงดินแดง อบต.ชอนสมบูรณ์
อบต.ยางโทน อบต.ชอนสารเดช
จังหวัดอำนำจเจริญ 64 อปท.
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 87 อปท.
อำเภอพระนครศรีอยุธยำ ได้แก่ ทน.พระนครศรีอยุธยา ทม.อโยธยา อบต.ปากกราน อบต.ภูเขาทอง
อบต.ส้าเภาล่ม อบต.สวนพริก อบต.คลองตะเคียน อบต.วัดตูม อบต.หันตรา อบต.ลุมพลี อบต.บ้านใหม่
อบต.บ้านเกาะ อบจ.พระนครศรีอยุธยา อบต.คลองสระบัว อบต.เกาะเรียน อบต.บ้านป้อม
อำเภอท่ำเรือ ได้แก่ ทต.ท่าเรือ ทต.ท่าหลวง อบต.จ้าปา อบต.ท่าหลวง อบต.บ้านร่อม อบต.ศาลาลอย
อบต.วังแดง อบต.โพธิ์เอน อบต.ปากท่า อบต.หนองขนาก อบต.ท่าเจ้าสนุก
อำเภอนครหลวง ได้แก่ ทต.นครหลวง ทต.อรัญญิก อบต.บ่อโพง อบต.บ้านชุ้ง อบต.ปากจั่น อบต.แม่ลา
อบต.หนองปลิง อบต.คลองสะแก
อำเภอบำงไทร ได้แก่ ทต.บางไทร อบต.สนามชัย อบต.บางยี่โท อบต.กระแชง อบต.บ้านกลึง อบต.ไผ่พระ
อบต.ไม้ตรา อบต.บ้านม้า ทต.ราชคราม อบต.โพแตง อบต.โคกช้าง

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง

รุ่น 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จั ง ห วั ด ล พ บุ รี ไ ด้ แ ก่
อ ำเภอผั กไห่ ได้ แก่ อบต.กุ ฎี อบต.ยางราก อบต.หนองผักแว่น
ทต.ลาดชะโด อบต.ลาดชิ ด อบต.หนองม่วง
อบต.หน้าโคก
จั ง หวั ด อ ำนำจเจริ ญ ได้ แ ก่
ท ต . ไ ก่ ค้ า ท ต . เ ค็ ง ใ ห ญ่
ทต.ชานุ ม าน ทต.ดงมะยาง
ทต.นาป่ า แซง ทต.นายม
ทต.นาวัง ทต.ปทุมราชวงศา
ทต.สามหนอง ทต.เสนางคนิคม
ทต.หนองข่ า ทต.อ้ า นาจ
อบต.ค้าเขื่อนแก้ว อบต.ค้าโพน
อบต.คึ ม ใหญ่ อบต.จิ ก ดู่
อบต.ชานุ ม าน อบต.นาแต้
อบต.นาหว้ า อบต.น้ า ปลี ก
อบต.โนนโพธิ์ อบต.โนนหนามแท่ง
อ บ ต . บุ่ ง อ บ ต . ป ล า ค้ า ว
อ บ ต . โ พ น เ มื อ ง น้ อ ย
อบต.สร้างนกทา อบต.หนองแก้ว
อบต.หนองมะแซว

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

13

28 - 29 ม.ค. 62

175

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ 87 อปท.
อำเภอบำงบำล ได้แก่ ทต.มหาพราหมณ์ อบต.กบเจา อบต.บ้านคลัง อบต.พระขาว อบต.น้าเต้า ทต.บางบาล
อำเภอบำงปะอิน ได้แก่ ทต.บางปะอิน ทต.ปราสาททอง ทต.พระอินทราชา ทต.เชียงรากน้อย อบต.บ้านโพ
ทต.บ้านกรด ทต.บางกระสัน ทต.คลองจิก อบต.บ้านหว้า อบต.วัดยม อบต.บางประแดง อบต.สามเรือน
อบต.เกาะเกิด อบต.บ้านพลับ อบต.บ้านแป้ง อบต.ตลิ่งชัน ทต.บ้านสร้าง ทต.ตลาดเกรียบ
อำเภอบำงปะหัน ได้แก่ ทต.บางปะหัน อบต.บางปะหัน อบต.บางเดื่อ อบต.เสาธง อบต.หันสัง อบต.ตานิม
อบต.ทับน้า อบต.บ้านลี่ อบต.โพธิ์สามต้น อบต.พุทเลา อบต.บ้านขล้อ
อำเภอผักไห่ ได้แก่ ทม.ผักไห่ อบต.บ้านแค อบต.ลาดน้าเค็ม อบต.ท่าดินแดง อบต.ดอนลาน อบต.นาคู

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ
ได้แก่ ทน.พระนครศรีอยุธยา
ทต.ท่ า เรื อ อบต.เกาะเรี ย น
อบต.คลองสระบัว อบต.คลองสะแก
อบต.จ้ าปา อบต.ดอนลาน
อบต.ท่าดินแดง อบต.บ้านเกาะ
อบต.บ้านชุ้ง อบต.บ้านป้อ ม
อบต.บ้านร่อม อบต.บ้านใหม่
( อ . พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า )
อบต.ปากกราน อบต.ปากท่ า
อบต.โพธิ์ เ อน อบต.วั ด ตู ม
อบต.หันตรา

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

หมำยเหตุ

14

31 ม.ค. - 1 ก.พ. 62
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รุ่นที่ 14 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ จำนวน 71 อปท.
อำเภอผักไห่ ได้แก่ อบต.กุฎี ทต.ลาดชะโด อบต.ลาดชิด อบต.หน้าโคก
อ ำเภอภำชี ได้แก่ ทต.ภาชี อบต.โคกม่ วง อบต.ระโสม อบต.หนองน้ าใส อบต.ดอนหญ้ านาง อบต.ไผ่ ล้ อม
อบต.กระจิว อบต.พระแก้ว
อำเภอลำดบัวหลวง ได้แก่ ทต.ลาดบัวหลวง อบต.ลาดบัวหลวง อบต.หลักชัย ทต.สามเมือง อบต.พระยาบันลือ
อบต.สิงหนาท อบต.คู้สลอด อบต.คลองพระยาบันลือ
อ ำเภอวั งน้ อย ได้ แก่ ทม.ล้ าตาเสา อบต.บ่ อตาโล่ อบต.วั งน้ อย อบต.ล้ าไทร อบต.สนั บทึ บ อบต.พยอม
อบต.หันตะเภา อบต.วังจุฬา อบต.ข้าวงาม อบต.ชะแมบ
อำเภอเสนำ ได้แก่ ทม.เสนา อบต.บ้านแพน ทต.เจ้าเจ็ด ทต.สามกอ ทต.บางนมโค ทต.หัวเวียง อบต.มารวิชัย
อบต.บ้านโพธิ์ อบต.รางจรเข้ อบต.ชายนา อบต.สามตุ่ม อบต.ลาดงา อบต.ดอนทอง อบต.บ้านหลวง
อำเภอบำงซ้ำย ได้แก่ ทต.บางซ้าย อบต.บางซ้าย อบต.ปลายกลัด อบต.เทพมงคล อบต.วังพัฒนา
อ ำเภออุทัย ได้แก่ อบต.คานหาม อบต.บ้านช้าง อบต.สามบัณฑิต อบต.บ้านหีบ อบต.หนองไม้ซุง ทต.อุทัย
อบต.อุทัย อบต.เสนา อบต.หนองน้าส้ม อบต.โพสาวหาญ อบต.ธนู อบต.ข้าวเม่า
อ ำเภอมหำรำช ได้ แก่ ทต.มหาราช อบต.บางนา ทต.โรงช้ าง อบต.บ้ านนา อบต.บ้ านขวาง อบต.ท่ าตอ
อบต.บ้านใหม่
อำเภอบ้ำนแพรก ได้แก่ ทต.บ้านแพรก อบต.ส้าพะเนียง อบต.คลองน้อย

พระนครศรี อ ยุ ธ ยำ ได้ แ ก่
เทศบาลเมืองเสนา ทต.เจ้าเจ็ด
ทต.บางซ้ าย ทต.บางไทร
ทต.บางปะอิน ทต.พระอินทราชา
ทต.มหาพราหมณ์ อบต.กระแชง
อบต.ข้าวเม่า อบต.คลองพระยาบั นลื อ
อบต.ชะแมบ อบต.ธนู อบต.น้าเต้า
อบต.บางประแดง อบต.บ้านกลึง
อบต.บ้ านช้ าง อบต.ปลายกลั ด
อบต.พระแก้วอบต.โพแตงอบต.ระโสม
อบต.วั ง จุ ฬา อบต.วั ง น้ อย
อบต.สามตุ่ ม อบต.สามบั ณฑิ ต
อบต.ส้ าพะเนี ย ง อบต.เสนา
อบต.หนองน้าส้ม อบต.หนองไม้ซุง
อบต.อุทัย

จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 103 อปท

ทต.บางระก้า ทต.บ้านแยง ทต.
พลายชุมพล อบต.คุยม่วง อบต.
ดอนทอง อบต.ท่าช้าง อบต.ท่า
ตาล อบต.นครป่าหมาก อบต.
มะต้ อง อบต.วงฆ้ อง อบต.วั ง
ทอง อบต.วังโพรง อบต.วังยาง

ในระดับที่ต้องปรับปรุง

จังหวัดพิษณุโลก ได้แก่

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

15

4 - 5 ก.พ. 62

175

รุ่นที่ 15
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 175 อปท.
อำเภอเมืองขอนแก่น ได้แก่ อบจ.ขอนแก่น ทน.ขอนแก่น ทต.ส้าราญ อบต.โคกสี ทต.ท่าพระ อบต.ท่าพระ
ทม.บ้านทุ่ม ทต.เมืองเก่า ทต.พระลับ ทต.สาวะถี อบต.บ้านหว้า ทต.บ้านค้อ อบต.แดงใหญ่ อบต.ดอนช้าง
อบต.ดอนหัน ทม.ศิลา ทต.บ้านเป็ด ทต.หนองตูม ทต.บึงเนียม ทต.โนนท่อน
อ ำเภอบ้ ำ นฝำง ได้ แ ก่ ทต.หนองบั ว อบต.ป่ า หวายนั่ ง ทต.โนนฆ้ อ ง อบต.บ้ า นเหล่ า ทต.ป่ า มะนาว
ทต.บ้านฝาง ทต.แก่นฝาง ทต.โคกงาม
อ ำเภอพระยื น ได้ แ ก่ ทต.พระยื น ทต.พระยื น มิ่ ง มงคล ทต.พระบุ ทต.บ้ า นโต้ น อบต.หนองแวง
อบต.ขามป้อม
อำเภอหนองเรือ ได้แก่ ทต.หนองเรือ อบต.หนองเรือ อบต.บ้านเม็ง ทต.ดอนโมง อบต.บ้านกง ทต.ยางค้า
อบต.จระเข้ ทต.โนนทอง ทต.กุ ด กว้ า ง อบต.โนนทั น ทต.หนองแก ทต.โนนสะอาด ทต.บ้ า นผื อ
อ ำเภอชุ ม แพ ได้ แ ก่ ทม.ชุ ม แพ อบต.ชุ ม แพ อบต.โนนหั น อบต.นาหนองทุ่ ม ทต.โคกสู ง สั ม พั น ธ์
อบต.โนนอุดม อบต.ขัวเรีย ง ทต.หนองไผ่ อบต.ไชยสอ อบต.วังหินลาด ทต.นาเพีย ง อบต.หนองเขียด
ทต.หนองเสาเล้า ทต.โนนสะอาด ทต.โนนหัน
อ ำเภอสี ช มพู ได้ แ ก่ อบต.สี ช มพู อบต.ศรี สุ ข ทต.นาจาน ทต.วั ง เพิ่ ม ทต.สี ช มพู อบต.ซ้ า ยาง
อบต.หนองแดง อบต.ดงลาน อบต.บริบูรณ์ อบต.บ้านใหม่ อบต.ภูห่าน
อ ำเภอน ำพอง ได้ แ ก่ ทต.น้ า พอง ทต.ล้ า น้ า พอง ทต.วั ง ชั ย อบต.วั ง ชั ย อบต.หนองกุ ง อบต.บั ว ใหญ่
ทต.สะอาด ทต.ม่วงหวาน อบต.บ้านขาม อบต.บัวเงิน อบต.ทรายมูล อบต.ท่ากระเสริ ม อบต.พั ง ทุ ย
ทต.กุดน้าใส
อำเภออุบลรัตน์ ได้แก่ ทต.โคกสูง อบต.บ้านดง ทต.เขื่อนอุบลรัตน์ อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ ทต.นาค้า
อบต.ศรีสุขส้าราญ อบต.ทุ่งโป่ง
อำเภอกระนวน ได้แก่ ทม.กระนวน อบต.หนองโก อบต.หนองกุงใหญ่ อบต.ห้วยโจด ทต.ห้วยยาง
อบต.บ้านฝาง อบต.ดูนสาด ทต.หนองโน ทต.น้าอ้อม อบต.หัวนาค้า

หมำยเหตุ
รุ่นที่ 16
จังหวัดขอนแก่น
อำเภอมัญจำคีรี ได้แก่
ทต.นาข่า อบต.นางาม
อบต.ท่าศาลา

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดขอนแก่น ได้แก่
ทต.ก้านเหลือง ทต.เขื่อนอุบลรัตน์
อบต.คึ ม ชาด อบต.โคกสี
อบต.ไชยสอ อบต.บ้ า นเม็ ง
อบต.บ้ า นเรื อ อบต.ภู เ หล็ ก
อ บ ต . ศ รี สุ ข ส้ า ร า ญ
อบต.หนองกุงเซิน อบต.หนองโก
อ บ ต . ห น อ ง ไ ผ่ ล้ อ ม
อบต.หนองเรือ

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

15

4 - 5 ก.พ. 62
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อำเภอบ้ำนไผ่ ได้แก่ อบต.บ้านไผ่ ทม.บ้านไผ่ ทต.ในเมือง อบต.เมืองเพีย อบต.บ้านลาน อบต.แคนเหนือ
อบต.ภูเหล็ก อบต.ป่าปอ อบต.หินตัง อบต.หนองน้าใส อบต.หัวหนอง
อำเภอเปือยน้อย ได้แก่ ทต.เปือยน้อย อบต.วังม่วง อบต.ขามป้อม ทต.สระแก้ว
อำเภอพล ได้แก่ ทม.เมืองพล อบต.เมืองพล อบต.โจดหนองแก อบต.เก่างิว อบต.หนองมะเขือ
อบต.หนองแวงโสกพระ อบต.เพ็กใหญ่ อบต.โคกสง่า อบต.หนองแวงนางเบ้า อบต.ลอมคอม อบต.โนนข่า
อบต.โสกนกเต็น อบต.หัวทุ่ง
อ ำเภอแวงใหญ่ ได้แ ก่ อบต.ดอนฉิม อบต.ใหม่นาเพีย ง อบต.โนนทอง ทต.แวงใหญ่ อบต.โนนสะอาด
อ ำเภอแวงน้อ ย ได้แ ก่ ทต.แวงน้อย อบต.แวงน้อย ทต.ก้ านเหลือง อบต.ท่านางแนว อบต.ละหานนา
อบต.ท่าวัด อบต.ทางขวาง
อ ำเภอหนองสองห้ อ ง ได้ แ ก่ ทต.หนองสองห้ อ ง อบต.หนองสองห้ อ ง อบต.คึ ม ชาด อบต.โนนธาตุ
อบต.ตะกั่วป่า อบต.ส้าโรง อบต.หนองเม็ก อบต.ดอนดู่ อบต.ดงเค็ง อบต.หันโจด อบต.ดอนดั่ง อบต.วังหิน
อบต.หนองไผ่ล้อม
อ ำเภอภู เ วี ย ง ได้ แ ก่ อบต.บ้ า นเรื อ อบต.หว้ า ทอง อบต.กุ ด ขอนแก่ น อบต.นาชุ ม แสง อบต.นาหว้ า
อบต.หนองกุงธนสาร อบต.หนองกุงเซิน อบต.สงเปือย อบต.ทุ่งชมพู อบต.ดินด้า ทต.ภูเวียง อบต.ภูเวียง
อ ำเภอมั ญ จำคี รี ได้ แ ก่ ทต.มั ญ จาคี รี อบต.กุ ด เค้ า อบต.สวนหม่ อ น อบต.หนองแปน อบต.โพนเพ็ ก
อบต.ค้าแคน

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

16

7 - 8 ก.พ. 62
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รุ่นที่ 16
จังหวัดขอนแก่น จำนวน 50 อปท.
อำเภอมัญจำคีรี ได้แก่ ทต.นาข่า อบต.นางาม อบต.ท่าศาลา
อ ำเภอชนบท ได้แก่ ทต.ชนบท ทต.ชลบถวิบูลย์ อบต.กุ ดเพียขอม อบต.วังแสง อบต.ห้วยแก อบต.บ้านแท่น
อบต.ศรีบุญเรือง อบต.โนนพะยอม อบต.ปอแดง
อำเภอเขำสวนกวำง ได้แก่ อบต.เขาสวนกวาง อบต.ดงเมืองแอม อบต.นางิว ทต.โนนสมบูรณ์ ทต.เขาสวนกวาง
อบต.ค้าม่วง
อำเภอภูผำม่ำน ได้แก่ ทต.โนนคอม อบต.นาฝาย ทต.ภูผาม่าน อบต.ภูผาม่าน อบต.วังสวาป อบต.ห้วยม่วง
อำเภอซำสูง ได้แก่ ทต.ซ้าสูง อบต.ค้าแมด อบต.บ้านโนน อบต.คูค้า อบต.ห้วยเตย
อำเภอโคกโพธิ์ไชย ได้แก่ ทต.บ้านโคก ทต.ภูผาแดง ทต.โพธิ์ไชย อบต.ซับสมบูรณ์ ทต.นาแพง
อำเภอหนองนำคำ ได้แก่ อบต.กุดธาตุ ทต.หนองนาค้า ทต.ขนวน
อำเภอบ้ำนแฮด ได้แก่ ทต.บ้านแฮด ทต.วังสวรรค์ ทต.โคกส้าราญ อบต.โนนสมบูรณ์ อบต.หนองแซง
อำเภอโนนศิลำ ได้แก่ ทต.โนนศิลา อบต.หนองปลาหมอ อบต.บ้านหัน อบต.เปือยใหญ่ อบต.โนนแดง
อำเภอเวียงเก่ำ ได้แก่ ทต.ในเมือง อบต.เมืองเก่าพัฒนา อบต.เขาน้อย
จังหวัดปทุมธำนี จำนวน 65 อปท.
จังหวัดบึงกำฬ จำนวน 60 อปท.

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดขอนแก่น ได้แก่
อบต.ท่าศาลา อบต.ศรีบุญเรือง
อบต.หนองแซง อบต.หนองปลาหมอ
จังหวัดปทุมธำนี ได้แก่
ทม.บางคูวัด ทม.ลาดสวาย ทม.
ส นั่ น รั ก ษ์ ท ต . คู ข ว า ง
ทต.บางพู น ทต.บางหลวง
ทต.บ้ านใหม่ ทต.ล้ า ไทร
ทต.สามโคก อบต.เชียงรากน้อย
อบต.บ้านกระแชง อบต.บ้านปทุม
อบต.บึง อบต.หน้าไม้
จังหวัดบึงกำฬ ได้แก่
ทต.ไคสี ทต.ปากคาด อบต.ชัยพร
อบต.โนนสมบูรณ์ อบต.บัวตูม
อบต.ปากคาด อบต.ป่ า แฝก
อบต.โป่งเปือย อบต.หนองเดิ่น

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

17
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รำยชื่อ/ อปท.
รุ่นที่ 17
จังหวัดกำฬสินธุ์ จำนวน 151 อปท.

หมำยเหตุ

รุ่นที่ 18
จังหวัดเลย
อำเภอเชียงคำน ได้แก่ อบต.นาซ่าว
จังหวัดเลย จำนวน 24 อปท.
ทต.เขาแก้ว อบต.ปากตม อบต.บุฮม
อำเภอเมืองเลย ได้แก่ อบจ.เลย ทม.เลย อบต.เมือง ทต.นาอ้อ อบต.กกดู่ อบต.น้าหมาน อบต.เสียว ทต.นาอาน อบต.จอมศรี อบต.หาดทรายขาว
ทต.นาโป่ง ทต.นาดินด้า ทต.น้าสวย อบต.น้าสวย อบต.ชัยพฤกษ์ อบต.นาแขม อบต.ศรีสองรักษ์ อบต.กกทอง
อำเภอนำด้วง ได้แก่ ทต.นาด้วง อบต.นาด้วง ทต.นาดอกค้า อบต.ท่าสะอาด อบต.ท่าสวรรค์
อำเภอเชียงคำน ได้แก่ ทต.เชียงคาน อบต.เชียงคาน ทต.ธาตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดกำฬสินธุ์ ได้แก่
ทต.ค้ าก้ าว ทต.ดอนจาน
ทต.ท่ าลาดดงยาง ทต.ธั ญญา
ทต.นาขาม ทต.โนนสูง ทต.โพนทอง
ทต.ภูปอ ทต.ม่วงนา ทต.สระพังทอง
ทต.หนองแปน ทต.หนองสอ
ทต.อุ่ มเม่ า อบต.กุ ดค้ าว
อบต.โคกสะอาด อบต.ไค้ นุ่ น
อบต.ดอนสมบู รณ์ อบต.นาคู
อบต.นาจ้ าปา อบต.นาเชื อก
อบต.นามน อบต.โนนสะอาด
อบต.โพนงาม อบต.สมสะอาด
อบต.สามขา อบต.สายนาวั ง
อบต.ส้าราญ
จังหวัดเลย ได้แก่
ทต.นาดินด้า อบต.นาแขม
อบต.น้าหมาน อบต.ท่าสวรรค์
ทต.เชียงคาน

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

18

14 -15 ก.พ. 62

174

รุ่นที่ 18 จังหวัดเลย จำนวน 77 อปท.
อำเภอเชียงคำน ได้แก่ อบต.นาซ่าวทต.เขาแก้ว อบต.ปากตม อบต.บุฮม อบต.จอมศรี อบต.หาดทรายขาว
อำเภอปำกชม ได้แก่ ทต.ปากชม อบต.ปากชม ทต.คอนสา ทต.เชียงกลม อบต.หาดคัมภีร์ อบต.ห้วยบ่อซืน
อบต.ห้วยพิชัย อบต.ชมเจริญ
อำเภอด่ำนซ้ำย ได้แก่ ทต.ด่านซ้าย ทต.ศรีสองรัก อบต.ปากหมัน อบต.นาดี อบต.โคกงาม อบต.โพนสูง
อบต.อิปุ่ม อบต.กกสะทอน อบต.โป่ง อบต.วังยาว อบต.นาหอ
อำเภอนำแห้ว ได้แก่ ทต.นาแห้ว อบต.แสงภา อบต.นาพึง อบต.นามาลา อบต.เหล่ากอหก
อ ำเภอภู เ รื อ ได้ แ ก่ ทต.ภู เ รื อ อบต.หนองบั ว อบต.ท่ า ศาลา ทต.ร่ อ งจิ ก อบต.ปลาบ่ า อบต.ลาดค่ า ง
อบต.สานตม
อำเภอท่ำลี่ ได้แก่ ทต.ท่าลี่ อบต.ท่าลี่ อบต.หนองผือ อบต.อาฮี อบต.น้าแคม อบต.โคกใหญ่
อำเภอวังสะพุง ได้แก่ ทม.วังสะพุง อบต.วังสะพุง อบต.ทรายขาว อบต.หนองหญ้าปล้อง อบต.หนองงิว
ทต.ปากปวน อบต.ผาน้อย อบต.ผาบิง อบต.เขาหลวง อบต.โคกขมิน ทต.ศรีสงคราม
อำเภอภูกระดึง ได้แก่ อบต.ศรีฐาน อบต.ผานกเค้า ทต.ภูกระดึง อบต.ภูกระดึง อบต.ห้วยส้ม
อำเภอภูหลวง ได้แก่ อบต.ภูหอ อบต.หนองคัน อบต.ห้วยสีเสียด อบต.เลยวังไสย์ อบต.แก่งศรีภูมิ
อำเภอผำขำว ได้แก่ อบต.ผาขาว ทต.ท่าช้างคล้อง ทต.โนนปอแดง อบต.โนนป่าซาง อบต.บ้านเพิ่ม
อำเภอเอรำวัณ ได้แก่ ทต.เอราวัณ ทต.ผาอินทร์แปลง อบต.ผาสามยอด อบต.ทรัพย์ไพวัลย์
อำเภอหนองหิน ได้แก่ ทต.หนองหิน อบต.หนองหิน อบต.ตาดข่า อบต.ปวนพุ
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 50 อปท.

หมำยเหตุ
รุน่ ที่ 19 จังหวัดสุพรรณบุรี
จำนวน 80 อปท.

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดเลย ได้แก่
ทต.คอนสา ทต.ท่าลี่ ทต.ปากปวน
ทต.หนองหิน อบต.กกสะทอน
อบต.เขาหลวง อบต.ตาดข่ า
อบต.ท่ า ศาลา อบต.ปลาบ่ า
อบต.ผาบิ ง อบต.ผาสามยอด
อบต.โพนสู ง อบต.หนองผื อ
อบต.หนองหิน อบต.เหล่ากอหก
อบต.อิปุ่ม

อ ำเภอบำงปลำม้ ำ ได้ แก่
ทต.ต้นคราม ทต.โคกคราม ทต.บาง
ปลาม้า อบต.บางปลาม้า ทต.ตะค่า
อบต.บางใหญ่ อบต.กฤษณา อบต.สาลี
ทต.ไผ่ กองดิ น อบต.ไผ่ กองดิ น
อบต.องครั กษ์ อบต.จรเข้ ใหญ่
ทต.บ้านแหลม ทต.บ้านแหลมพัฒนา
อบต.มะขามล้ ม อบต.วั งน้ าเย็ น
จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน ได้ แ ก่
อบต.วั ดโบสถ์ อบต.วั ดดาว
ทม.แม่ฮ่องสอน ทต.แม่ลาน้อย
อบต.กองก๋อย อบต.ขุนแม่ลาน้ อย
อบต.นาปู่ ป้ อ ม อบต.โป่ งสา
อบต.ผาบ่ อง อบต.แม่ นาจาง
อบต.แม่ยวมน้อย อบต.ห้วยปูลิง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

18
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จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 47 อปท.
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ได้แก่ อบจ.สุพรรณบุรี ทม.สุพรรณบุรี อบต.รัวใหญ่ อบต.ทับตีเหล็ก ทต.ท่าระหัด
อบต.ไผ่ ข วาง อบต.โคกโคเฒ่ า อบต.ดอนตาล อบต.ดอนมะสั ง ข์ อบต.พิ ห ารแดง อบต.ดอนก้ า ยาน
อบต.ดอนโพธิ์ ท อง ทต.บ้ า นโพธิ์ ทต.ท่ า เสด็ จ อบต.ตลิ่ ง ชั น ทต.บางกุ้ อบต.ศาลาขาว ทต.สวนแตง
อบต สวนแตง อบต.สนามชัย ทต.ห้วยวังทอง ทต.โพธิ์พระยา อบต.สนามคลี
อ ำเภอเดิ ม บำงนำงบวช ได้ แ ก่ ทต.เขาพระ อบต.เขาพระ ทต.เดิ ม บาง ทต.นางบวช อบต.นางบวช
ทต.เขาดิ น ทต.ปากน้ า ทต.ทุ่ ง คลี อบต.โคกช้ า ง อบต.หั ว เขา อบต.หั ว นา ทต.บ่ อ กรุ อบต.บ่ อ กรุ
อบต.ป่าสะแก อบต.ยางนอน ทต.หนองกระทุ่ม
อำเภอด่ำนช้ำง ได้แก่ ทต.ด่านช้าง อบต.หนองมะค่าโมง อบต.ด่านช้าง อบต.ห้วยขมิน อบต.องค์พระ
อบต.วังคัน อบต.นิคมกระเสียว อบต.วังยาว

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ได้ แ ก่
ทม.สุพรรณบุรี อบต.ทับตีเหล็ก
อบต.บ่อกรุ

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

หมำยเหตุ

19

20 - 21 ก.พ. 62

175

รุ่นที่ 19 จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 80 อปท.
อ ำเภอบำงปลำม้ ำ ได้ แ ก่ ทต.ต้ น คราม ทต.โคกคราม ทต.บางปลาม้ า อบต.บางปลาม้ า ทต.ตะค่ า
อบต.บางใหญ่ อบต.กฤษณา อบต.สาลี ทต.ไผ่ก องดิน อบต.ไผ่ก องดิน อบต.องครักษ์ อบต.จรเข้ใหญ่
ทต.บ้านแหลม ทต.บ้านแหลมพัฒนา อบต.มะขามล้ม อบต.วังน้าเย็น อบต.วัดโบสถ์ อบต.วัดดาว
อำเภอศรีประจันต์ ได้แก่ ทต.ศรีประจันต์ อบต.ศรีประจันต์ ทต.บ้านกร่าง อบต.มดแดง อบต.บางงาม
อบต.ดอนปรู ทต.ปลายนา ทต.วังหว้า ทต.วังน้าซับ ทต.วังยาง
อำเภอดอนเจดีย์ ได้แก่ ทต.ดอนเจดีย์ อบต.ดอนเจดีย์ อบต.หนองสาหร่าย อบต.ไร่รถ ทต.สระกระโจม
อบต.สระกระโจม อบต.ทะเลบก
อ้าเภอสองพี่น้อง ได้แก่ ทม.สองพี่น้อง อบต.บางเลน อบต.บางตาเถร อบต.บางตะเคียน อบต.บ้านกุ่ม
อบต.หัวโพธิ์ อบต.บางพลับ อบต.เนินพระปรางค์ อบต.บ้านช้าง อบต.ต้นตาล อบต.ศรีส้าราญ ทต.ทุ่งคอก
อบต.ทุ่งคอก อบต.หนองบ่อ อบต.บ่อสุพรรณ อบต.ดอนมะนาว
อ ำเภอสำมชุ ก ได้ แ ก่ อบต.ย่ า นยาว อบต.วั ง ลึ ก ทต.สามชุ ก อบต.หนองผั ก นาก อบต.บ้ า นสระ
อบต.หนองสะเดา อบต.กระเสียว
อ ำเภออู่ ท อง ได้ แ ก่ ทต.ท้ า วอู่ ท อง ทต.อู่ ท อง ทต.ขุ น พั ด เพ็ ง ทต.สระยายโสม ทต.จรเข้ ส ามพั น
ทต.บ้ า นดอน อบต.ยุ้ ง ทะลาย อบต.ดอนมะเกลื อ อบต.หนองโอ่ ง อบต.ดอนคา อบต.พลั บ พลาไชย
ทต.บ้านโข้ง ทต.เจดีย์ อบต.สระพังลาน ทต.กระจัน
อำเภอหนองหญ้ำไซ ได้แก่ ทต.หนองหญ้าไซ อบต.หนองหญ้าไซ อบต.หนองราชวัตร อบต.หนองโพธิ์
อบต.แจงงาม อบต.หนองขาม อบต.ทัพหลวง

รุ่นที่ 20 จังหวัดนครพนม
อ ำ เ ภ อ ท่ ำ อุ เ ท น ไ ด้ แ ก่
อบต.ไชยบุ รี อบต.พนอ ม
อบต.พะทาย ทต.เวินพระบาท
อบต.รามราช อบต.หนองเทา

จังหวัดหนองคำย จำนวน 68 อปท.

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดสุพรรณบุรี ได้แก่
ทต.โคกคราม ทต.วังหว้า
ทต.สระกระโจม อบต.ดอนคา
อบต.ทัพหลวง อบต.บางใหญ่
อบต.บ้านสระ อบต.ย่านยาว
อบต.วัดโบสถ์ อบต.สระกระโจม
อบต.สระพังลาน อบต.หนองโพธิ์
อบต.หนองขาม อบต.หนองราชวัตร
จังหวัดหนองคำย ได้แก่
ทต.บ้านถ่อน ทต.หนองปลาปาก
ทต.หาดค้าอบต.กุดบง
อบต.แก้งไก่ อบต.ด่านศรีสุข
อบต.ทุ่งหลวง อบต.นางิว
อบต.นาดี อบต.บ้านเดื่อ
อบต.บ้านม่วง อบต.บ้านหม้อ
อบต.ผาตัง อบต.พระพุทธบาท
อบต.พานพร้าว อบต.โพนทอง
อบต.โพนสา อบต.เมืองหมี
อบต.วัดหลวง อบต.สีกาย
อบต.หนองนาง อบต.หินโงม

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

19

20 - 21 ก.พ. 62

175

จังหวัดนครพนม จำนวน 27 อปท.
อ ำเภอเมือ งนครพนม ได้แ ก่ ทม.นครพนม อบต.นาทราย อบต.นาราชควาย อบต.กุรุคุ อบต.บ้านผึ ง
อบจ.นครพนม อบต.อาจสามารถ อบต.ขามเฒ่า อบต.บ้านกลาง อบต.ท่าค้อ อบต.ค้าเตย ทต.หนองญาติ
อบต.ดงขวาง อบต.วังตามัว อบต.โพธิ์ตาก
อำเภอปลำปำก ได้แก่ ทต.ปลาปาก อบต.ปลาปาก อบต.หนองฮี อบต.กุตาไก้ อบต.โคกสว่าง อบต.โคกสูง
อบต.มหาชัย อบต.นามะเขือ อบต.หนองเทาใหญ่
อำเภอท่ำอุเทน ได้แก่ ทต.ท่าอุเทน อบต.โนนตาล อบต.ท่าจ้าปา

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดนครพนม ได้แก่
อบต.ไชยบุรี อบต.โนนตาล
อบต.พนอม อบต.รามราช
ทต.ท่าอุเทน อบต.ค้าเตย
อบต.โคกสูง อบต.มหาชัย
อบต.หนองเทาใหญ่

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

20

25-26 ก.พ.62

175

รุ่นที่ 19 จังหวัดนครพนม จำนวน 77 อปท.
อำเภอท่ำอุเทน ได้แก่ อบต.ไชยบุรี อบต.พนอม อบต.พะทาย ทต.เวินพระบาท อบต.รามราช อบต.หนองเทา
อำเภอบ้ำนแพง ได้แก่ ทต.บ้านแพง อบต.ไผ่ล้อม อบต.โพนทองอบต.หนองแวง อบต.นางัว อบต.นาเข
อ ำเภอธำตุ พ นม ได้ แ ก่ ทต.ธาตุ พ นม ทต.ธาตุ พ นมใต้ ทต.ฝั่ ง แดง อบต.โพนแพง อบต.พระกลางทุ่ง
อบต.นาถ่อน อบต.แสนพัน อบต.ดอนนางหงส์ ทต.น้าก่้า อบต.อุ่มเหม้า ทต.นาหนาด อบต.กุดฉิม
อำเภอเรณูนคร ได้แก่ อบต.เรณู ทต.เรณูนคร อบต.โพนทอง อบต.ท่าลาด อบต.นางาม อบต.โคกหินแฮ่
อบต.หนองย่างชิน อบต.เรณูใต้ อบต.นาขาม
อำเภอนำแก ได้แก่ ทต.นาแก อบต.นาแก ทต.พระซอง อบต.หนองสังข์ อบต.นาคู่ อบต.พิมาน อบต.พุ่มแก
อบต.ก้านเหลือง อบต.หนองบ่อ อบต.นาเลียง อบต.บ้านแก้ง อบต.ค้าพี อบต.สีชมพู
อ ำเภอศรี ส งครำม ได้ แ ก่ ทต.ศรี ส งคราม อบต.ศรี ส งคราม อบต.นาเดื่ อ อบต.บ้ า นเอื อง ทต.สามผง
อบต.ท่าบ่อสงคราม ทต.บ้านข่า ทต.นาค้า อบต.โพนสว่าง ทต.หาดแพง
อ ำเภอนำหว้ ำ ได้ แ ก่ อบต.นาหว้ า ทต.นาหว้ า อบต.นางั ว อบต.บ้ า นเสี ย ว อบต.นาคู ณ ใหญ่
อบต.เหล่าพัฒนา ทต.ท่าเรือ
อ ำเภอโพนสวรรค์ ได้แ ก่ ทต.โพนสวรรค์ อบต.โพนสวรรค์ อบต.นาหัวบ่อ อบต.นาขมิน อบต.โพนบก
อบต.บ้านค้อ อบต.โพนจาน อบต.นาใน
อำเภอนำทม ได้แก่ อบต.นาทม อบต.หนองซนอบต.ดอนเตย อบต.วังยาง อบต.โคกสี อบต.ยอดชาด
จังหวัดชัยภูมิ จำนวน 98 อปท.
อ ำเภอเมื อ งชั ย ภู มิ ได้ แ ก่ อบจ.ชั ย ภู มิ ทม.ชั ย ภู มิ อบต.รอบเมื อ ง อบต.โพนทอง อบต.นาฝาย
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว อบต.บ้านค่าย อบต.กุดตุ้ม ทต.ชีลอง อบต.บ้านเล่า อบต.นาเสียว อบต.หนองนาแซง
ทต.ลาดใหญ่ อบต.ลาดใหญ่ อบต.หนองไผ่ อบต.ท่าหินโงม อบต.ห้วยต้อน อบต.ห้วยบง อบต.โนนส้าราญ
ทต.โคกสูง อบต.บุ่งคล้า อบต.ซับสีทอง

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง

รุ่นที่ 21 จังหวัดชัยภูมิ
อำเภอภูเขียว ได้แก่

จังหวัดนครพนม ได้แก่
ทต.ท่าเรือ ทต.น้าก่้า อบต.ค้าเตย
อบต.ค้าพี อบต.นาแก
ทต.บ้านเพชรภูเขียว อบต.โอโล
อบต.นางัว อบต.นาทม
อบต.บ้านเพชร อบต.โคกสะอาด
อบต.บ้านแก้ง อบต.บ้านเสียว
อบต.หนองตูม ทต.ธาตุทอง
อบต.พิมาน อบต.หนองย่างชิน
อบต.บ้านดอน
อบต.บ้านเอือง
จังหวัดชัยภูมิ ได้แก่
ทต.บ้านค่ายหมื่นแผ้ว
ทต.บ้านเดื่อ ทต.บ้าเหน็จณรงค์
ทต.ภูเขียว ทต.ลุ่มล้าชี
ทต.หนองบัวใหญ่ อบต.กวางโจน
อบต.เกาะมะนาว อบต.ซับสีทอง
อบต.ถ้าวัวแดง อบต.โนนสะอาด
อบต.บ้านตาล อบต.บ้านเป้า
อบต.บ้านเล่า อบต.วังชมภู
อบต.โสกปลาดุก อบต.หนองตูม
อบต.หนองไผ่อบต.ห้วยไร่
อบต.หัวทะเล

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

20

25-26 ก.พ.62
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อำเภอบ้ำนเขว้ำ ได้แก่ ทต.ทุ่งทอง ทต.บ้านเขว้า ทต.ตลาดแร้ง ทต.ลุ่มล้าชี อบต.ชีบน อบต.ภูแลนคา
อบต.โนนแดง
อ ำเภอคอนสวรรค์ ได้ แ ก่ ทต.คอนสวรรค์ อบต.คอนสวรรค์ อบต.ยางหวาย อบต.ช่ อ งสามหมอ
อบต.โนนสะอาด อบต.ห้วยไร่ อบต.บ้านโสก อบต.โคกมั่งงอย อบต.หนองขาม อบต.ศรีส้าราญ
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ ได้แก่ ทต.เกษตรสมบูรณ์ อบต.บ้านยาง อบต.บ้านหัน ทต.บ้านเดื่อ ทต.บ้านเป้า
อบต.บ้ า นเป้ า อบต.กุ ด เลาะ อบต.โนนกอก อบต.สระโพนทอง อบต.หนองข่ า อบต.หนองโพนงาม
อบต.บ้านบัว อบต.โนนทอง
อำเภอหนองบัวแดง ได้แก่ ทต.หนองบัวแดง ทต.หลวงศิริ อบต.กุดชุมแสง อบต.ถ้าวัวแดง อบต.นางแดด
อบต.หนองแวง อบต.คูเมือง อบต.ท่าใหญ่ อบต.วังชมพู
อ ำเภอจั ตุ รั ส ได้ แ ก่ ทต.จั ตุ รั ส อบต.บ้ า นกอก อบต.หนองบั ว บาน อบต.บ้ า นขาม อบต.กุ ด น้ า ใส
อบต.หนองโดน อบต.ละหาน ทต.หนองบัวใหญ่ ทต.หนองบัวโคก อบต.หนองบัวโคก อบต.ส้มป่อย
อ ำเภอบ ำเหน็ จ ณรงค์ ได้ แ ก่ ทต.บ้ า เหน็ จ ณรงค์ อบต.บ้ า นชวน ทต.บ้ า นเพชร อบต.บ้ า นเพชร
อบต.บ้านตาล อบต.หัวทะเล อบต.โคกเริงรมย์ อบต.เกาะมะนาว อบต.โคกเพชรพัฒนา
อำเภอหนองบัวระเหว ได้แก่ ทต.หนองบัวระเหว อบต.วังตะเฆ่ ทต.ห้วยแย้ ทต.โคกสะอาด อบต.โสกปลาดุก
อำเภอเทพสถิต ได้แก่ ทต.เทพสถิต อบต.วะตะแบก อบต.ห้วยยายจิ๋ว อบต.นายางกลัก อบต.บ้านไร่ อบต.โป่งนก
อำเภอภูเขียว ได้แก่ ทต.ภูเขียว อบต.ผักปัง อบต.กวางโจน อบต.หนองคอนไทย ทต.บ้านแก้ง อบต.กุดยม

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1

กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

21

28 ก.พ. - 1 มี.ค. 62

175

รุ่นที่ 21 จังหวัดชัยภูมิ 45 อปท.
อำเภอภูเขียว ได้แก่ ทต.บ้านเพชรภูเขียว อบต.บ้านเพชร อบต.โคกสะอาด อบต.หนองตูม อบต.โอโล
ทต.ธาตุทอง อบต.บ้านดอน
อำเภอบ้ำนแท่น ได้แก่ ทต.บ้านแท่น อบต.บ้านแท่น อบต.สามสวน อบต.สระพัง ทต.บ้านเต่า อบต.หนองคู
อำเภอแก้งคร้อ ได้แก่ ทต.แก้งคร้อ อบต.ช่องสามหมอ อบต.หนองขาม ทต.นาหนองทุ่ม อบต.นาหนองทุ่ม
อบต.บ้านแก้ง ทต.หนองสังข์ อบต.หลุบคา อบต.โคกกุง อบต.เก่าย่าดี อบต.ท่ามะไฟหวาน อบต.หนองไผ่
อำเภอคอนสำร ได้แก่ ทต.คอนสาร อบต.คอนสาร อบต.ทุ่งพระ อบต.โนนคูณ ทต.ห้วยยาง ทต.ทุ่งลุยลาย
อบต.ดงบัง อบต.ทุ่งนาเลา อบต.ดงกลาง
อำเภอภักดีชุมพล ได้แก่ อบต.บ้านเจียง อบต.เจาทอง อบต.วังทอง อบต.แหลมทอง
อำเภอเนินสง่ำ ได้แก่ อบต.หนองฉิม อบต.ตาเนิน อบต.กะฮาด อบต.รังงาม
อำเภอซับใหญ่ ได้แก่ อบต.ซับใหญ่ อบต.ท่ากูบ อบต.ตะโกทอง
จังหวัดตำก จำนวน 69 อปท.
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำนวน 61 อปท.
อ ำเภอเมือ งสุร ำษฎร์ธ ำนี ได้แ ก่ ทน.สุราษฎร์ธานี อบจ.สุราษฎร์ธานี อบต.มะขามเตี้ย ทต.วัดประดู่
ทต.ขุนทะเล อบต.บางใบไม้ อบต.บางชนะ อบต.คลองน้อย อบต.บางไทร อบต.บางโพธิ์ อบต.คลองฉนาก
อำเภอกำญจนดิษฐ์ ได้แก่ ทต.ท่าทองใหม่ อบต.ท่าทองใหม่ อบต.ท่าทอง ทต.กาญจนดิษฐ์ อบต.ทุ่งกง
ทต.กรูด ทต.ช้างซ้าย อบต.พลายวาส อบต.ป่าร่อน อบต.ตะเคียนทอง ทต.ช้างขวา อบต.ท่าอุแท อบต.ทุ่งรัง
อบต.คลองสระ

หมำยเหตุ
รุ่นที่ 22
จังหวัดจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
อาเภอบ้านตาขุน ได้แก่ อบต.เขาวง
อบต.พะแสง อบต.พรุไทย ทต.บ้าน
เชี่ยวหลาน

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั ง ห วั ด ชั ย ภู มิ ไ ด้ แ ก่
ทต.บ้ านเพชรภู เขี ย ว ทต.ภู
เขียว อบต.กวางโจน อบต.โคก
สะอาด อบต.หนองตู ม อบต.
บ้านแท่น อบต.เก่าย่าดี อบต.
ท่ามะไฟหวาน อบต.บ้านแก้ง
จั งหวั ด ตำก ได้ แก่ ทม.ตาก
ทต.ทุ่ ง หลวง ทต.บ้ า นตาก
ทต.แ ม่ ก ลอ ง ทต.วั ง เ จ้ า
อบต.ท่าสองยาง อบต.นาโบสถ์
อบต.แม่ตื่น
จั งหวั ด สุ ร ำษฎร์ ธำนี ได้ แก่
อบต.บางชนะ ทต.กาญจนดิษฐ์
ทต.ท่ า ทองใหม่ อบต.ทุ่ ง รั ง
อบต.ไชยคราม อบต.ปากแพรก
ทน.เกาะสมุ ย ทต.เกาะพงั น
อบต.ทุ่ ง อบต.ปากหมาก
อ บต.ป่ า เ ว อ บต.โ มถ่ า ย
อบต.เลม็ ด อบต.ท่ ากระดาน

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

21

วัน/เดือน/ปี

28 ก.พ. - 1 มี.ค. 62

จำนวน อปท.

175

รำยชื่อ/ อปท.
อำเภอดอนสัก ได้แก่ ทม.ดอนสัก อบต.ดอนสัก อบต.ชลคราม อบต.ไชยคราม อบต.ปากแพรก
อำเภอเกำะสมุย ได้แก่ ทน.เกาะสมุย
อำเภอเกำะพะงัน ได้แก่ ทต.เกาะพงัน ทต.เพชรพะงัน ทต.บ้านใต้ ทต.เกาะเต่า
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี จำนวน 61 อปท.
อำเภอไชยำ ได้แก่ ทต.ตลาดไชยา ทต.พุมเรียง อบต.เลม็ด ทต.เวียง อบต.ทุ่ง อบต.ป่าเว อบต.ตะกรบ
อบต.โมถ่าย อบต.ปากหมาก
อ ำเภอท่ ำ ชนะ ได้ แ ก่ ทต.ท่ า ชนะ อบต.ท่ า ชนะ อบต.สมอทอง อบต.ประสงค์ อบต.คั น ธุ ลี อบต.วั ง
อบต.คลองพา
อ ำเภอคี รี รั ฐ นิ ค ม ได้ แ ก่ ทต.ท่ า ขนอน อบต.ท่ า ขนอน อบต.บ้ า นยาง อบต.น้ าหั ก อบต.กะเปา
อบต.ท่ากระดาน อบต.ย่านยาว อบต.ถ้าสิงขร อบต.บ้านทาเนียบ
อำเภอบ้ำนตำขุน ได้แก่ ทต.บ้านตาขุน

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
อบต.บ้ า นท าเนี ย บ อบต.วั ง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

22

4 - 5 มี.ค. 62

175

รำยชื่อ/ อปท.

หมำยเหตุ

รุ่นที่ 22 จังหวัดจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 77 อปท.
รุ่นที่ 23
อำเภอบ้ำนตำขุน ได้แก่ อบต.เขาวง อบต.พะแสง อบต.พรุไทย ทต.บ้านเชี่ยวหลาน
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
อำเภอนำบอน ได้แก่ แก้วแสน
อำเภอพนม ได้แก่ ทต.พนม อบต.พนม อบต.ต้นยวน อบต.คลองศก อบต.พลูเถื่อน ทต.คลองชะอุ่น
อ ำเภอท่ำฉำง ได้แ ก่ ทต.ท่าฉาง อบต.ท่าฉาง อบต.ท่าเคย อบต.คลองไทร อบต.เขาถ่าน อบต.เสวียด
อบต.ปากฉลุย
อ ำเภอบ้ ำ นนำสำร ได้ แ ก่ ทม.นาสาร ทต.พรุ พี อบต.ทุ่ ง เตา อบต.ล าพู น ทต.ท่ า ชี ทต.ควนศรี
อบต.ควนสุบรรณ ทต.คลองปราบ อบต.น้าพุ อบต.ทุ่งเตาใหม่ อบต.เพิ่มพูนทรัพย์
อำเภอบ้ำนนำเดิม ได้แก่ ทต.บ้านนา อบต.บ้านนา อบต.ท่าเรือ อบต.ทรัพย์ทวี อบต.นาใต้
อ ำเภอเคีย นซำ ได้แ ก่ ทต.เคีย นซา อบต.เคีย นซา อบต.พ่วงพรมคร อบต.เขาตอก อบต.อรัญคามวารี
ทต.บ้านเสด็จ
อ ำเภอเวี ย งสระ ได้ แ ก่ ทต.เมื อ งเวี ย ง ทต.บ้ า นส้ อ ง ทต.เวี ย งสระ อบต.คลองฉนวน ทต.ทุ่ ง หลวง
ทต.เขานิพันธ์
อ ำเภอพระแสง ได้ แ ก่ ทต.ย่ า นดิ น แดง อบต.อิ ปั น อบต.สิ น ปุ น ทต.บางสวรรค์ อบต.บางสวรรค์
อบต.ไทรขึง อบต.สินเจริญ อบต.ไทรโสภา อบต.สาคู
อ ำเภอพุ น พิ น ได้ แ ก่ ทม.ท่ า ข้ า ม อบต.ท่ า ข้ า ม อบต.ท่ า สะท้ อ น อบต.ลี เ ล็ ด อบต.บางมะเดื่ อ
อบต.บางเดื อ น อบต.ท่ า โรงช้ า ง อบต.กรู ด อบต.พุ น พิ น อบต.บางงอน อบต.ศรี วิ ชั ย อบต.น้ ารอบ
อบต.มะลวน อบต.หัวเตย อบต.หนองไทร อบต.เขาหัวควาย อบต.ตะปาน
อำเภอชัยบุรี ได้แก่ อบต.สองแพรก อบต.ชัยบุรี อบต.คลองน้อย อบต.ไทรทอง
อำเภอวิภำวดี ได้แก่ อบต.ตะกุกใต้ อบต.ตะกุกเหนือ
จังหวัดนครศรีธรรมรำช จังหวัด 98 อปท.
จั ง หวั ด เมื อ งนครศรี ธ รรมรำช ได้ แ ก่ ทน.นครศรี ธ รรมราช อบต.ท่ า ไร่ ทต.ปากนคร อบต.ปากนคร
อบต.นาทราย อบต.กาแพงเซา อบต.ไชยมนตรี อบต.มะม่วงสองต้น อบต.นาเคียน ทต.ท่างิ้ว

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัด จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
ได้ แก่ อบต.พะแสง อบต.พลู
เถื่อน อบต.ปากฉลุย ทต.คลอง
ปราบ ทต.ท่ าชี อบต.ทุ่ ง เตา
ใหม่ อบต.น้ าพุ อบต.บ้ านนา
อบต.เขาตอก ทต.ทุ่ ง หลวง
ทต.เวี ยงสระ ทต.บางสวรรค์
ทต.ย่ านดิ นแดง อบต.ไทรขึ ง
อบต.ไทรโสภา อบต.กรู ด
อบต.น้ารอบ อบต.ลีเล็ด
จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมรำช
ได้แก่ ทม.ปากพูน ทต.ท่าแพ
อบต.ท่าไร่ อบต.มะม่วงสองต้น
ทต.พรหมคี รี อบต.เขาแก้ ว
อบต.กะเบี ยด อบต.เชี ยรเขา
อบต.นาเขลี ย ง อบต.ไม้ เรี ย ง
อ บ ต . ไ ส ห ร้ า ท ต . ก ะ ทู น
ทต.ควนกลาง ทต.การะเกด
อบต.ท่าขนาน อบต.บ้านเนิ น
อบต.ชะอวด อบต.กลาย
อบต.ท่ า พญา อบต.นาโพธิ์
ทต.ที่วัง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

22

4 - 5 มี.ค. 62

175

จังหวัดนครศรีธรรมรำช จังหวัด 98 อปท.
อบจ.นครศรีธ รรมราช ทต.โพธิ์เ สด็จ ทต.บางจาก อบต.บางจาก ทม.ปากพู น ทต.ท่าแพ อบต.ท่ า ซั ก
อบต.ท่าเรือ
อ ำเภอพรหมคี รี ได้ แ ก่ ทต.พรหมคี รี ทต.พรหมโลก อบต.บ้ า นเกาะ อบต.อิ น คี รี ทต.ทอนหงส์
อบต.ทอนหงส์ อบต.นาเรียง
อำเภอลำนสกำ ได้แก่ ทต.ลานสกา อบต.เขาแก้ว อบต.ลานสกา อบต.ท่าดี อบต.กาโลน ทต.ขุนทะเล
อ ำเภอฉวำง ได้ แ ก่ ทต.ฉวาง ทต.ปากน้ าฉวาง อบต.ละอาย อบต.นาแว ทต.ไม้ เ รี ย ง อบต.ไม้ เ รี ย ง
อบต.กะเบียด อบต.นากะชะ อบต.ห้วยปริก อบต.ไสหร้า อบต.นาเขลียง ทต.จันดี
อำเภอพิปูน ได้แก่ ทต.พิปูน อบต.พิปูน ทต.กะทูน ทต.เขาพระ อบต.ยางค้อม ทต.ควนกลาง
อ ำเภอเชี ย รใหญ่ ได้ แ ก่ ทต.เชี ย รใหญ่ อบต.เชี ย รใหญ่ อบต.ท่ า ขนาน อบต.บ้ า นเนิ น อบต.ไสหมาก
อบต.ท้องลาเจียก อบต.เสือหึง ทต.การะเกด อบต.เขาพระบาท อบต.แม่เจ้าอยู่หัว
อ ำเภอชะอวด ได้แ ก่ ทต.ชะอวด อบต.ชะอวด อบต.ท่าเสม็ด ทต.ท่าประจะ อบต.เคร็ง อบต.วังอ่า ง
อบต.บ้านตูล อบต.ขอนหาด อบต.เกาะขันธ์ อบต.ควนหนองหงษ์ อบต.เขาพระทอง อบต.นางหลง
อำเภอท่ำศำลำ ได้แก่ ทต.ท่าศาลา อบต.ท่าศาลา อบต.กลาย อบต.ท่าขึ้น อบต.หัวตะพาน อบต.สระแก้ว
อบต.โมคลาน อบต.ไทยบุรี อบต.ดอนตะโก อบต.ตลิ่งชัน อบต.โพธิ์ทอง
อำเภอทุ่งสง ได้แก่ ทม.ทุ่งสง ทต.ชะมาย อบต.หนองหงส์ อบต.ควนกรด อบต.นาไม้ไผ่ อบต.นาหลวงเสน
อบต.เขาโร ทต.กะปาง ทต.ที่วัง อบต.น้าตก ทต.ถ้าใหญ่ อบต.นาโพธิ์ อบต.เขาขาว
อำเภอนำบอน ได้แก่ ทต.นาบอน อบต.นาบอน อบต.ทุ่งสง

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

23

7 - 8 มี.ค. 62

175

รุ่นที่ 23 จังหวัดจังหวัดนครศรีธรรมรำช 87 อปท.
อำเภอนำบอน ได้แก่ แก้วแสน
อำเภอทุ่งใหญ่ ได้แก่ ทต.ท่ายาง อบต.ท่ายาง ทต.ทุ่งสัง อบต.ทุ่งใหญ่ อบต.กุแหระ อบต.ปริก อบต.บางรูป
อบต.กรุงหยัน
อ ำเภอปำกพนัง ได้ แ ก่ ทม.ปากพนั ง อบต.คลองน้ อ ย อบต.ป่ า ระก า ทต.ชะเมา อบต.คลองกระบือ
ทต.เกาะทวด อบต.บ้านใหม่ อบต.หูล่อง อบต.แหลมตะลุมพุก อบต.ปากพนังฝั่งตะวันตก อบต.บางศาลา
ทต.บางพระ อบต.ปากพนังฝั่งตะวันออก อบต.บ้านเพิง อบต.ท่าพญา อบต.ปากแพรก อบต.ขนาบนาก
อ ำเภอร่ อ นพิ บู ล ย์ ได้ แ ก่ ทต.ร่ อ นพิ บู ล ย์ อบต.ร่ อ นพิ บู ล ย์ ทต.หิ น ตก อบต.หิ น ตก อบต.เสาธง
ทต.เขาชุมทอง อบต.ควนพัง อบต.ควนชุม
อ ำเภอสิชล ได้แ ก่ ทต.สิชล อบต.สิชล อบต.ทุ่งปรัง อบต.ฉลอง อบต.เสาเภา อบต.เปลี่ย น อบต.สี่ขีด
อบต.เทพราช อบต.เขาน้อย ทต.ทุ่งใส
อำเภอขนอม ได้แก่ ทต.ขนอมทต.อ่าวขนอม อบต.ควนทอง ทต.ท้องเนียน
อาเภอหัวไทร ได้แก่ ทต.หัวไทร อบต.หัวไทร ทต.หน้าสตน อบต.ทรายขาว อบต.แหลม อบต.เขาพังไกร
อบต.บ้านราม อบต.บางนบ อบต.ท่าซอม อบต.ควนชะลิก อบต.รามแก้ว ทต.เกาะเพชร
อำเภอบำงขัน ได้แก่ อบต.บางขัน อบต.บ้านลานาว อบต.วังหิน อบต.บ้านนิคม
อำเภอถำพรรณรำ ได้แก่ อบต.ถ้าพรรณรา อบต.คลองเส อบต.ดุสิต
อำเภอจุฬำภรณ์ ได้แก่ อบต.บ้านชะอวด อบต.ควนหนองคว้า อบต.ทุ่งโพธิ์ อบต.นาหมอบุญ อบต.สามตาบล
อำเภอพระพรหม ได้แก่ อบต.นาพรุ ทต.นาสาร อบต.ท้ายสาเภา อบต.ช้างซ้าย
อำเภอนบพิตำ ได้แก่ อบต.นบพิตา อบต.กรุงชิง อบต.กะหรอ ทต.นาเหรง
อำเภอช้ำงกลำง ได้แก่ อบต.ช้างกลาง ทต.หลักช้าง ทต.สวนขัน
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ อบต.เชียรเขา ทต.ดอนตรอ อบต.สวนหลวง ทต.ทางพูน
จังหวัดยโสธร จำนวน 88 อปท

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดนครศรีธรรมรำ ได้แก่
อบต.หูล่อง อบต.แหลทตะลุมพุก
ทต.เขาชุมทอง อบต.ร่อนพิบูลย์
ทต.ขนอม ทต.ท้ อ งเนี ยน
อบต.คลองเส อบต.ช้างกลาง
จั ง ห วั ด ย โ ส ธ ร ไ ด้ แ ก่
ทต.กุดชุมพัฒนา ทต.ดงแคนใหญ่
ทต.ทุ่ ง แต้ ทต.น้ าค าใหญ่
ทต.ศรี แ ก้ ว อ บต. กุ ด ชุ ม
อบต.ขุ ม เงิ น อบต.เขื่ อ งค า
อบต.ค้ อ วั ง อบต.ค้ อ เหนื อ
อบต.คาน้าสร้าง อบต.แคนน้อย
อบต.โคกนาโก อบต.ดงเจริ ญ
อ บ ต . ดู่ ทุ่ ง อ บ ต . ดู่ ล า ด
อบต.น้ าค า อบต.โพนงาม
อบต.ม่วง อบต.ย่อ อบต.ลุมพุก
อบต.ศรี ฐ าน อบต.ส้ ม ผ่ อ
อบต.สร้างมิ่ง อบต.หนองเป็ ด
อบต.หนองหิน อบต.หนองแหน
อบต.ห้วยแก้ง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

หมำยเหตุ

24

11 - 12 มี.ค. 62

175

รุ่นที่ 24 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 175 อปท
อ ำเภอเมือ งเชีย งใหม่ ได้แ ก่ ทน.เชีย งใหม่ อบจ.เชีย งใหม่ ทต.ช้างเผือก อบต.ช้างเผือก ทต.สุเ ทพ
ทม.แม่เหียะ ทต.ป่าแดด ทต.หนองหอย ทต.ท่าศาลา ทต.หนองป่าครั่ง ทต.ฟ้าฮ่าม ทต.สันผีเสื้อ
อำเภอจอมทอง ได้แก่ ทต.จอมทอง ทต.บ้านหลวง อบต.ข่วงเปา ทต.สบเตี๊ยะ ทต.บ้านแปะ ทต.ดอยแก้ว
ทต.แม่สอย
อ ำเภอแม่ แ จ่ ม ได้ แ ก่ ทต.แม่แจ่ ม อบต.ช่างเคิ่ ง ทต.ท่าผา อบต.บ้า นทั บ อบต.แม่ศึ ก อบต.แม่ น าจร
อบต.ปางหินฝน อบต.กองแขก
อำเภอเชียงดำว ได้แก่ ทต.เชียงดาว อบต.เชียงดาว ทต.เมืองนะ ทต.พระธาตุปู่ก่า ทต.เมืองงาย ทต.แม่นะ
อบต.เมืองคอง ทต.ปิงโค้ง ทต.ทุ่งข้าวพวง
อำเภอดอยสะเก็ด ได้แก่ ทต.ดอยสะเก็ด ทต.เชิงดอย ทต.สันปูเลย ทต.ลวงเหนือ ทต.ป่าป้อง ทต.สง่าบ้าน
ทต.ตลาดขวัญ ทต.สาราญราษฎร์ ทต.แม่คือ ทต.ตลาดใหญ่ ทต.แม่ฮ้อยเงิน ทต.แม่โ ป่ง ทต.ป่าเมี่ ย ง
อบต.เทพเสด็จ
อำเภอแม่แตง ได้แก่ ทต.สันมหาพน ทต.แม่แตง ทต.ขี้เหล็ก ทต.แม่หอพระ อบต.สบเปิง อบต.บ้านเป้า
อบต.สันป่ายาง อบต.ป่าแป๋ อบต.เมืองก๋าย อบต.บ้านช้าง อบต.กื๊ดช้าง ทม.เมืองแกนพัฒนา ทต.อินทขิล
อำเภอแม่ริม ได้แก่ ทต.แม่ริม ทต.ริมเหนือ ทต.สันโป่ง ทต.ขี้เหล็ก อบต.สะลวง อบต.ห้วยทราย ทต.แม่แรม
อบต.โป่งแยง อบต.แม่สา อบต.ดอนแก้ว ทต.เหมืองแก้ว
อำเภอสะเมิง ได้แก่ ทต.สะเมิงใต้ อบต.สะเมิงเหนือ อบต.แม่สาบ อบต.บ่อแก้ว อบต.ยั้งเมิน
อาเภอฝาง ได้แก่ ทต.เวียงฝาง อบต.เวียง อบต.ม่อนปิ่น อบต.แม่งอน อบต.แม่สูน ทต.สันทราย อบต.แม่คะ
ทต.บ้านแม่ข่า ทต.แม่ข่า อบต.โป่งน้าร้อน
อำเภอแม่อำย ได้แก่ ทต.แม่อาย อบต.ดอยลาง อบต.แม่สาว อบต.สันต้นหมื้อ อบต.แม่นาวาง อบต.ท่าตอน
อบต.บ้านหลวง
อ ำเภอพร้ ำ ว ได้ แ ก่ ทต.เวี ย งพร้ า ว ทต.ป่ า ตุ้ ม ทต.ป่ า ไหน่ อบต.สั น ทราย ทต.บ้ า นโป่ ง ทต.น้ าแพร่
อบต.เขื่อนผาก อบต.แม่แวน ทต.แม่ปั๋ง อบต.โหล่งขอด

รุ่นที่ 24 จังหวัดเชียงใหม่
อำเภอสำรภี ได้แก่ ทต.ชมภู
ทต.ไชยสถาน ทต.ขัวมุง ทต.
หนองแฝก ทต.หนองผึ้ง ทต.
ท่ากว้าง

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั งห วั ด เชี ย งใ ห ม่ ได้ แ ก่
ทต.แม่ ส อย ทต.ตลาดขวั ญ
ทต.วงเหนือ ทต.สาราญราษฎร์
ทม.เมืองแกนพัฒนา อบต.กื๊ดช้าง
อบต.บ้ า นช้ าง ทม.แม่ โ จ้
ทต.เมืองเล็น ทต.สันทรายหลวง
ทต.ป่ า ไผ่ อบต.ร้ อ งวั ว แดง
อบต.ฮอด ทต.ท่าศาลา

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

24

11 - 12 มี.ค. 62

175

รุ่นที่ 24 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 175 อปท
อ ำเภอสัน ป่ำตอง ได้แ ก่ ทต.ยุหว่า ทต.สันป่าตอง อบต.สันกลาง อบต.ท่าวังพร้าว อบต.มะขามหลวง
อบต.แม่ก๊ า ทต.บ้า นแม ทต.บ้านกลาง อบต.บ้า นกลาง ทต.ทุ่งสะโตก ทต.ทุ่งต้อ ม อบต.น้าบ่อ หลวง
อบต.มะขุนหวาน
อ ำเภอสัน ก ำแพง ได้แ ก่ ทต.สันก าแพง อบต.สันก าแพง อบต.ร้องวัวแดง ทต.บวกค้าง อบต.แช่ช้า ง
ทต.ออนใต้ ทต.แม่ปูคา ทต.ห้วยทราย ทม.ต้นเปา ทต.สันกลาง
อำเภอสันทรำย ได้แก่ ทต.สันทรายหลวง ทต.สันพระเนตร ทต.สันนาเม็ง ทต.สันป่าเปา ทต.หนองแหย่ง
ทต.หนองจ๊อม ทม.แม่โจ้ ทต.หนองหาร ทต.แม่แฝก ทต.เจดีย์แม่ครัว ทต.เมืองเล็น ทต.ป่าไผ่
อาเภอหางดง ได้แก่ ทต.หางดง ทต.แม่ท่าช้าง ทต.หนองแก๋ว ทต.หารแก้ว ทต.หนองตองพัฒนา อบต.ขุนคง
อบต.สบแม่ข่า ทต.บ้านแหวน ทต.สันผักหวาน ทต.หนองควาย ทต.บ้านปง ทต.น้าแพร่พัฒนา
อ ำเภอฮอด ได้ แ ก่ ทต.ท่ า ข้ า ม อบต.หางดง อบต.ฮอด ทต.บ้ า นตาล ทต.บ่ อ หลวง อบต.บ่ อ สลี
อบต.นาคอเรือ
อำเภอดอยเต่ำ ได้แก่ อบต.ดอยเต่า ทต.ท่าเดื่อ-มืดกา อบต.ท่าเดื่อ อบต.บ้านแอ่น อบต.บงตัน อบต.โปงทุ่ง
อาเภออมก๋อย ได้แก่ ทต.อมก๋อย อบต.อมก๋อย อบต.ยางเปียง อบต.แม่ตื่น อบต.ม่อนจอง อบต.สบโขง
อบต.นาเกียน
อำเภอสำรภี ได้แก่ ทต.ยางเนิ้ง ทต.สารภี

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

25

14 - 15 มี.ค. 62

174

รุ่นที่ 24 จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 36 อปท
อำเภอสำรภี ได้แก่ ทต.ชมภู ทต.ไชยสถาน ทต.ขัวมุง ทต.หนองแฝก ทต.หนองผึ้ง ทต.ท่ากว้าง
ทต.
ดอนแก้ว ทต.ท่าวังตาล ทต.สันทรายมหาวงศ์ ทต.ป่าบง
อำเภอเวียงแหง ได้แก่ อบต.เมืองแหง อบต.เปียงหลวง ทต.แสนไห
อำเภอไชยปรำกำร ได้แก่ ทต.ไชยปราการ อบต.ศรีดงเย็น อบต.แม่ทะลบ ทต.หนองบัว
อำเภอแม่วำง ได้แก่ ทต.แม่วาง อบต.บ้านกาด อบต.ทุ่งปี้ อบต.ทุ่งรวงทอง อบต.แม่วิน อบต.ดอนเปา
อ ำเภอแม่อ อน ได้แ ก่ อบต.ออนเหนือ อบต.ออนกลาง อบต.บ้านสหกรณ์ อบต.ห้วยแก้ว อบต.แม่ท า
อบต.ทาเหนือ
อำเภอดอยหล่อ ได้แก่ อบต.ดอยหล่อ ทต.สองแคว ทต.ยางคราม ทต.สันติสุข
อำเภอกัลยำณิวัฒนำ ได้แก่ อบต.บ้านจันทร์ อบต.แม่แดด อบต.แจ่มหลวง
จังหวัดพิจิตร จำนวน 102 อปท
จังหวัดสมุทรสงครำม จำนวน 36 อปท

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั ง ห วั ด พิ จิ ต ร ไ ด้ แ ก่
ทต.บางมู ลนาก ทต.ดงป่ าค า
ทต.บางไผ่ ทต.สากเหล็ ก
ทต.หอไกร อบต.คลองทราย
อบต.ดงกลาง อบต.ท่ า นั่ ง
อบต.ท้ า ยทุ่ ง อบต.ท้ า ยน้ า
อบต.ท่ าหลวง อบต.บางลาย
อบต.บ้ า นนา อบต.ไผ่ ห ลวง
อบต.ภูมิ อบต.วังกรด อบต.วังงิ้ว
อบต.วั ง งิ้ ว ใต้ อบต.วั ด ขวาง
อบต.หนองหญ้าไทร อบต.ห้วยพุก
อบต.แหลมรัง
จังหวัด สมุทรสงครำม ได้เก่
ทต.บางกระบือ อบต.คลองเขิน
อบต.คลองโคน อบต.บางแก้ว
อบต.บางช้ าง อบต.บ้ านปรก
อบต.แพรกหนามแดง
อบต.ลาดใหญ่ อบต.วัดประดู่

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

26

18 - 19 มี.ค. 62

175

รำยชื่อ/ อปท.
รุ่นที่ 26 จังหวัดจันทบุรี จำนวน 82 อปท.

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง

จังหวัดสกลนคร
จั ง ห วั ด จั น ท บุ รี ไ ด้ แ ก่
อ ำเภออำกำศอำนวย ได้แก่ ทม.จันทนิมิต ทต.ค่ายเนิ นวง
จังหวัดสกลนคร จำนวน 93 อปท.
ทต.บะหว้า ทต.สามัคคีพัฒนา ทต.ทับช้าง ทต.บ่อ ทต.บางกะจะ
อำเภอเมืองสกลนคร ได้แก่ อบจ.สกลนคร ทน.สกลนคร ทต.ดงมะไฟ อบต.ขมิ้น ทต.งิ้วด่อน อบต.โนนหอม
ทต.ปัถวี ทต.พลวง ทต.มะขาม
อบต.คลอง
ทต.เชีย งเครือ ทต.ท่าแร่ ทต.เมืองทองท่าแร่ อบต.ม่วงลาย อบต.ดงชน อบต.ห้วยยาง อบต.พังขว้ า ง
อบต.ดงมะไฟ ทต.ธาตุนาเวง ทต.เหล่าปอแดง ทต.หนองลาด ทต.ฮางโฮง อบต.โคกก่อง
จั ง ห วั ด ส ก ล น ค ร ไ ด้ แ ก่
อ ำเภอกุ สุ ม ำลย์ ได้ แ ก่ ทต.กุ สุ ม าลย์ อบต.กุ สุ ม าลย์ อบต.นาโพธิ์ อบต.นาเพี ย ง อบต.โพธิ ไ พศาล
ท ต . ด ง ม ะ ไ ฟ ท ต . ท่ า แ ร่
อบต.อุ่มจาน
ทม.ทองท่ าแร่ ทต.หนองลาด
อำเภอกุดบำก ได้แก่ ทต.กุดบาก ทต.กุดแฮด ทต.นาม่อง ทต.กุดไห
ทต.เหล่าปอแดง อบต.ดงมะไฟ
อำเภอพรรณนำนิคม ได้แก่ ทต.พรรณานคร ทต.พรรณานิคม ทต.วังยาง ทต.พอกน้อย ทต.นาหัวบ่อ ทต.ไร่
อบต.โนนหอม อบต.ม่ วงลาย
อบต.ช้างมิ่ง ทต.นาใน ทต.บัวสว่าง อบต.บะฮี อบต.เชิงชุม
อบต.อุ่ ม จาน ทต.ตองโขบ
อำเภอพังโคน ได้แก่ ทต.พังโคน ทต.พังโคนศรีจาปา อบต.ม่วงไข่ ทต.แร่ ทต.ไฮหย่อง อบต.ต้นผึ้ง
อบต.ช้างมิ่ง อบต.เหล่าโพนค้อ
อำเภอวำริชภูมิ ได้แก่ ทต.วาริชภูมิ อบต.วาริชภูมิ ทต.ปลาโหล ทต.หนองลาด ทต.คาบ่อ อบต.ค้อเขียว
ทต.พังโคนศรีจาปา อบต.ต้นผึ้ง
อำเภอนิคมนำอูน ได้แก่ อบต.นิคมน้าอูน อบต.หนองปลิง อบต.หนองบัว อบต.สุวรรณคาม
อบต.อินทร์แปลง อบต.ศรี วิ ชั ย
อำเภอวำนรนิวำส ได้แก่ ทต.วานรนิวาส อบต.วานรนิวาส อบต.เดื่อศรีคันไชย อบต.ขัวก่าย ทต.หนองสนม
อบต.เดื่อศรีคันไชย ทต.กุดเรือคา
ทต.คู ส ะคาม อบต.ธาตุ ทต.หนองแวง อบต.ศรี วิ ชั ย ทต.นาซอ อบต.อิ น ทร์ แ ปลง อบต.นาค า
อบต.หนองแวงใต้ อบต.นาแต้
อบต.คอนสวรรค์ ทต.กุดเรือคา อบต.หนองแวงใต้
อบต.ค าตากล้ า ทต.แพด
อำเภอคำตำกล้ำ ได้แก่ ทต.คาตากล้า อบต.คาตากล้า อบต.หนองบัวสิม อบต.นาแต้ ทต.แพด
ทต.ค าตากล้ า อบต.บ่ อ แก้ ว
อำเภอบ้ำนม่วง ได้แก่ ทต.บ้านม่วง อบต.ม่วง อบต.มาย อบต.ดงหม้อทอง อบต.ดงเหนือ อบต.ดงหม้อทองใต้
อบต.โนนสะอาด อบต.ดงหม้อทอง
ทต.ห้วยหลัว อบต.โนนสะอาด อบต.หนองกวั่ง อบต.บ่อแก้ว
ทต.บ้ า นม่ วง อ บต.น า ฮี
อ ำเภออำกำศอ ำนวย ได้แ ก่ ทต.อากาศอานวย อบต.อากาศ ทต.โพนแพง ทต.วาใหญ่ อบต.โพนงาม
ทต.ท่าก้อน อบต.นาฮี

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

หมำยเหตุ
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รุ่นที่ 27 จังหวัดสกลนคร จำนวน 48 อปท.
อำเภออำกำศอำนวย ได้แก่ ทต.บะหว้า ทต.สามัคคีพัฒนา
อ ำเภอสว่ ำ งแดนดิ น ได้ แ ก่ ทต.สว่ า งแดนดิ น อบต.สว่ า งแดนดิ น อบต.ค าสะอาด ทต.บ้ า นต้ า ย
อบต.บงเหนือ อบต.โพนสูง ทต.โคกสี ทต.หนองหลวง ทต.บงใต้ อบต.ค้อใต้ ทต.พันนา ทต.ดอนเขือง
อบต.แวง อบต.ทรายมูล อบต.ตาลโกน อบต.ตาลเนิ้ง อบต.ธาตุทอง อบต.บ้านถ่อน
อำเภอส่องดำว ได้แก่ ทต.ส่องดาว ทต.ส่องดาวหนองแดง ทต.ท่าศิลา ทต.วัฒนา ทต.ปทุมวาปี
อำเภอเต่ำงอย ได้แก่ อบต.เต่างอย อบต.บึงทวาย อบต.นาตาล อบต.จันทร์เพ็ญ
อำเภอโคกศรีสุพรรณ ได้แก่ ทต.ตองโขบ อบต.เหล่าโพนค้อ อบต.ด่านม่วงคา อบต.แมดนาท่ม
อ ำเภอเจริ ญ ศิ ล ป์ ได้ แ ก่ อบต.บ้ า นเหล่ า ทต.เจริ ญ ศิ ล ป์ อบต.เจริ ญ ศิ ล ป์ อบต.ทุ่ ง แก อบต.โคกศิ ล า
อบต.หนองแปน
อำเภอโพนนำแก้ว ได้แก่ ทต.บ้านโพน ทต.นาแก้ว อบต.นาตงวัฒนา อบต.บ้านแป้น ทต.เชียงสือ
อำเภอภูพำน ได้แก่ ทต.สร้างค้อ อบต.หลุบเลา ทต.โคกภู อบต.กกปลาซิว

รุ่นที่ 28 จังหวัดอุดรธำนี
อ ำเภ อ ห น องหำน ได้ แ ก่
ทต.บ้านเชีย ง อบต.บ้านเชียง
อบต.บ้ า นยา อบต.โพนงาม
ทต.หนองไผ่ อบต.ดอนหายโศก
อบต.หนองสระปลา ทต.ผักตบ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั งห วั ด ส ก ล น ค ร ได้ แก่
ทต.สามัคคีพัฒนา ทต.พันนา
ทต.สว่ างแดนดิ น อบต.ค้ อใต้
อบต.ธาตุทอง อบต.บ้านถ่อน
อบต.โพนสูง อบต.สว่างแดนดิน
ทต.ส่ อ งดาว ทต. ท่ า ศิ ล า
อบต.โคกศิ ลา อบต.หลุ บ เลา
จั ง ห วั ด พั ง ง ำ ไ ด้ แ ก่
อบต.บ่อแสน อบต.ทุ่งมะพร้าว
อบต.โคกเคียน อบต.เกาะยาวน้อย
อบต.กะไหล ทต.พรุใน ทต.ท่านา

จังหวัดพังงำ จำนวน 52 อปท.
จังหวัดอุดรธำนี จำนวน 75 อปท.
อำเภอเมืองอุดรธำนี ได้แก่ อบจ.อุดรธานี ทน.อุดรธานี อบต.นิคมสงเคราะห์ อบต.บ้านขาว ทต.บ้านตาด
ทม.โนนสูง -น้าค า อบต.โนนสูง อบต.หมูม่น อบต.เชีย งยืน อบต.หนองนาคา อบต.กุดสระ อบต.นาดี
ทม.หนองส าโรง อบต.เชี ย งพิ ณ อบต.สามพร้ า ว อบต.หนองไฮ ทต.นาข่ า อบต.นาข่ า ทต.บ้ า นจั่ น
อบต.บ้านจั่น ทต.หนองขอนกว้ าง ทต.หนองบัว ทต.นิค มสงเคราะห์ อบต.โคกสะอาด อบต.นากว้ า ง
ทต.หนองไผ่
อ ำเภอกุ ด จั บ ได้ แ ก่ อบต.กุ ด จั บ ทต.ปะโค อบต.ขอนยู ง ทต.ยางชุ ม ทต.เชี ย งเพ็ ง ทต.สร้ า งก่ อ
อบต.สร้างก่อ ทต.กุดจับ ทต.เมืองเพีย ทต.ตาลเลียน อบต.ตานเลียน

จั ง ห วั ด อุ ด ร ธ ำ นี ไ ด้ แ ก่
อบต.สามพร้ า ว อบต.นาดี
ทม.หนองส าโรง อบต.กุ ดจั บ
ทม.เมื อ งเพี ย ทต.ภู ผ าแดง
อบต.น้ าพ่ น อบต.เสอเพลอ
อบต.สี อ อ ทต.หนองหว้ า
อ บ ต . ท่ า ลี่ ท ต . เ วี ย ง ค า
อบต.หนองกุงศรี อบต.บุ่งแก้ว

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.
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จังหวัดอุดรธำนี จำนวน 75 อปท.
อำเภอหนองวัวซอ ได้แก่ ทต.หนองวัวซอ อบต.หมากหญ้า อบต.หนองอ้อ ทต.อูบมุง ทต.กุดหมากไฟ
อบต.น้าพ่น ทต.หนองบัว ทต.หนองหว้าบาน ทต.ภูผาแดง ทต.โนนหวาย
อำเภอกุมภวำปี ได้แก่ อบต.ตูมใต้ ทต.กงพานพันดอน ทต.พันดอน ทต.เวียงคา ทต.แชแล ทต.เชียงแหว
ทต.ห้วยเกิ้ง อบต.เสอเพลอ อบต.สีออ ทต.ปะโค อบต.ผาสุก อบต.ท่าลี่ ทต.กุมภวาปี อบต.กุมภวาปี
อ ำเภอโนนสะอำด ได้แ ก่ ทต.หนองแวงโนนสะอาด ทต.โนนสะอาด อบต.บุ่งแก้ ว อบต.โพธิ์ศรีสาราญ
อบต.ทมนางาม อบต.หนองกุงศรี อบต.โคกกลาง
อำเภอหนองหำน ได้แก่ ทต.หนองหาน อบต.หนองหาน ทต.หนองเม็ก ทต.โคกสูง อบต.พังงู อบต.สะแบง
อบต.สร้อยพร้าว

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
ทต.โนนสะอาด อบต.สะแบง
ทต.หนองไผ่ ทต.โคกสูง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2561
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

28
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รุ่นที่ 28 จังหวัดอุดรธำนี จำนวน 106 อปท.
อำเภอหนองหำน ได้แก่ ทต.บ้านเชียง อบต.บ้านเชียง อบต.บ้านยา อบต.โพนงาม ทต.ผักตบ ทต.หนองไผ่
อบต.ดอนหายโศก อบต.หนองสระปลา
อำเภอทุ่งฝน ได้แก่ ทต.ทุ่งฝน อบต.ทุ่งฝน ทต.ทุ่งใหญ่ อบต.นาชุมแสง อบต.นาทม
อำเภอไชยวำน ได้แก่ ทต.หนองแวงแก้มหอม ทต.ไชยวาน อบต.หนองหลัก อบต.คาเลาะ ทต.โพนสูงฃ
อำเภอศรีธำตุ ได้แก่ ทต.ศรีธาตุ อบต.ศรีธาตุ ทต.จาปี ทต.บ้านโปร่ง ทต.หัวนาคา อบต.หนองนกเขียน
อบต.นายูง อบต.ตาดทอง
อำเภอวังสำมหมอ ได้แก่ อบต.หนองกุงทับม้า ทต.หนองหญ้าไซ ทต.บะยาว ทต.ผาสุก อบต.คาโคกสูง
ทต.ลาพันชาด ทต.วังสามหมอ
อำเภอบ้ำนดุง ได้แก่ ทม.บ้านดุง อบต.บ้านดุง อบต.ดงเย็น อบต.โพนสูง อบต.อ้อมกอ อบต.บ้านจันทน์
อบต.บ้านชัย อบต.นาไหม อบต.ถ่อนนาลับ อบต.วังทอง อบต.บ้านม่วง อบต.บ้านตาด อบต.นาคา
อ ำเภอบ้ำนผือ ได้แ ก่ ทต.บ้านผือ อบต.บ้านผือ อบต.หายโศก อบต.เขือน้า ทต.คาบง อบต.โนนทอง
อบต.ข้าวสาร อบต.จาปาโมง ทต.กลางใหญ่ อบต.เมืองพาน อบต.คาด้วง อบต.หนองหัวคู อบต.บ้านค้อ
อบต.หนองแวง
อ ำเภอน ำโสม ได้แ ก่ ทต.นางัว อบต.นางัว ทต.น้าโสม อบต.น้าโสม อบต.หนองแวง อบต.บ้านหยวก
อบต.โสมเยี่ยม อบต.ศรีสาราญ อบต.สามัคคี
อำเภอเพ็ญ ได้แก่ ทต.เพ็ญ อบต.เพ็ญ ทต.บ้านธาตุ อบต.นาพู่ อบต.เชียงหวาง อบต.สุมเส้า อบต.นาบัว
อบต.บ้านเหล่า อบต.จอมศรี อบต.เตาไห อบต.โคกกลาง อบต.สร้างแป้น
อ ำเภอสร้ ำ งคอม ได้ แ ก่ ทต.สร้ า งคอม อบต.เชี ย งดา ทต.บ้ า นยวด ทต.บ้ า นโคก อบต.นาสะอาด
อบต.บ้านหินโงม
อำเภอหนองแสง ได้แก่ อบต.หนองแสง ทต.แสงสว่าง อบต.แสงสว่าง ทต.นาดี อบต.ทับกุง

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั งห วั ด อุ ด รธ ำนี ได้ แ ก่
ทต.ทุ่งฝน อบต.นายูง ทต.ไชยวาน
อบต.ตาดทอง ทต.หั ว นาค า
ทต.บ้ า นโปร่ ง อบต.วั ง ทอง
อบต.หนองกุงทับม้า ทต.บะยาว
อบต.หนองหัวคู อบต.หนองแวง
อบต.เมืองพาน อบต.ข้าวสาร
ทต.บ้ านยวด อบต.โสมเยี่ ย ม
ทต.น้ าโสม อบต.โคกกลาง
อบต.เชี ย งดา ทต.สร้ า งคอม
อบต.นาแค อบต.ดอนกลอย
อบต.โนนทองอินทร์ อบต.ค้อใหญ่
จังหวัดหนองบัวลำภู ได้แก่
อบจ.หนองบัวลาภู อบต.เทพคีรี
ทม.หนองบัวลาภู ทต.กุดดินจี่
ทต.จอมทอง อบต.โคกม่วง
อบต.ด่านช้าง อบต.นาเหล่า
อบต.นิคมพัฒนา อบต.บ้านขาม
อบต.บ้านโคก อบต.หนองกุงแก้ว
อบต.หนองบัวใต้
อบต.หนองสวรรค์

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
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วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.
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รำยชื่อ/ อปท.
จังหวัดอุดรธำนี จำนวน 106 อปท.
อำเภอนำยูง ได้แก่ ทต.นายูง อบต.บ้านก้อง อบต.นาแค ทต.โนนทอง
อำเภอพิบูลย์รักษ์ ได้แก่ อบต.บ้านแดง อบต.นาทราย อบต.ดอนกลอย
อำเภอกู่แก้ว ได้แก่ ทต.กู่แก้ว อบต.โนนทองอินทร์ อบต.ค้อใหญ่ ทต.คอนสาย
อำเภอประจักษ์ศิลปำคม ได้แก่ อบต.นาม่วง อบต.ห้วยสามพาด อบต.อุ่มจาน
จังหวัดหนองบัวลำภู จำนวน 68 อปท.

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

29

28 - 29 มี.ค. 62

175

รำยชื่อ/ อปท.
รุ่นที่ 29
จังหวัดตรัง จำนวน 100 อปท.
จังหวัดพัทลุง จำนวน 74 อปท.

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดตรัง ได้แก่
อบจ.ตรัง ทต.ควนกุน
ทต.ควนโพธิ์ ทต.ท่าข้าม
ทต.ทุ่งยาว อบต.ช่อง
อบต.นาเกลืออบต.นาชุมเห็ด
อบต.นาหมื่นศรี อบต.บางสัก
อบต.บ้านนา อบต.ละมอ
อบต.วังมะปราง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 2
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

30

1 - 2 เม.ย. 62

175

รำยชื่อ/ อปท.
รุ่นที่ 30
จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 85 อปท.
จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 90 อปท.

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั ง ห วั ด เ พ ช ร บุ รี ได้ แ ก่
อบต.ห้วยท่าช้าง อบต.หนองพลับ
อบต.หนองปรง อบต.สามะโรง
อบต.สามพระยา อบต.สองพี่น้อง
อบต.โรงเข้ อบต.บ้ านแหลม
อบต.บ้านกุ่ม อบต.แก่งกระจาน
อบต.กลัดหลวง ทต.หนองจอก
จั ง หวั ด ก ำแพงเพชร ได้ แ ก่
อบต.หนองหัววัว อบต.หนองคล้ า
อบต.หนองไม้กอง อบต.วังชะพลู
อบต.มหาชัย อบต.โป่งน้าร้อน
อบต.เทพนิมิต อบต.ท่าพุ ทรา
อบต.คณฑี ทต. สลกบาตร

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

31

4 - 5 เม.ย. 62

174

รำยชื่อ/ อปท.
รุ่นที่ 31
จังหวัดปรำจีนบุรี จำนวน 70 อปท.
จังหวัดนนทบุรี จำนวน 46 อปท.
จังหวัดลำพูน จำนวน 58 อปท.

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดปรำจีนบุรี ได้แก่
ทต.โคกมะกอก อบต.เนินหอม
อบต.บางยาง อบต.บ้านสร้าง
อบต.หาดนางแก้ว
จังหวัดนนทบุรี ได้แก่
อบต.ไทรใหญ่ อบต.บางรักใหญ่

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน
อปท.

32

9 - 10 เม.ย. 62

173

รำยชื่อ/ อปท.
รุ่นที่ 32
จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 173 อปท.

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่
ทต.เมืองที อบต.คูตัน
อบต.ทับทัน อบต.ทุ่งมน

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

33

17 - 18 เม.ย. 62

174

รำยชื่อ/ อปท.
รุ่นที่ 33
จังหวัดอ่ำงทอง จำนวน 65 อปท.
จังหวัดฉะเชิงเทรำ จำนวน 106 อปท.

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดอ่ำงทอง ได้แก่
ทต.สามโก้
จั ง หวั ด ฉะเชิ ง เทรำ ได้ แ ก่
ทต.ดอนฉิมพลี ทต.บางน้้าเปรี้ยว
อบต.คู้ยายหมี อบต.หอมศีล

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

34

22-23 เม.ย. 62

172

รำยชื่อ/ อปท.
รุ่นที่ 34
จังหวัดนครปฐม จำนวน 117 อปท.
จังหวัดมุกดำหำร จำนวน 55 อปท.

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดนครปฐม ได้แก่
อบต.ดอนข่อย อบต.บางภาษี
อบต.วัดละมุด

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

35

25-26 เม.ษ. 62

175

รำยชื่อ/ อปท.
รุ่นที่ 35
จังหวัดปัตตำนี จำนวน 114 อปท.
จังหวัดสตูล จำนวน 42 อปท.
จังหวัดภูเก็ต จำนวน 19 อปท.

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดปัตตำนี ได้แก่
ทต.นาประดู่ ทต.มายอ อบต.สะก้า
ทต.หนองจิก อบต.ตันหยงลุโละ
อบต.ปะเสยะวอ อบต.ยะรัง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

36

29-30 เม.ษ. 62

175

รำยชื่อ/ อปท.
รุ่นที่ 36
จังหวัดสระแก้ว จำนวน 66 อปท.

หมำยเหตุ

รุ่นที่ 37
จังหวัดบุรีรัมย์
จำนวน 100 อปท.
จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 109 อปท.
อำเภอพุทไธสง ได้แก่
อ ำเภอเมื องบุ รี รั มย์ ได้ แก่ อบจ.บุรีรั มย์ ทม.บุรีรั มย์ ทต.อิ สาณ อบต.เสม็ ด ทต.บ้ านบั ว อบต.สะแกโพรง อบต.บ้านยาง อบต.หายโศก
อบต.สวายจีก อบต.บ้านยาง อบต.พระครู อบต.ถลุงเหล็ก ทต.หนองตาด อบต.ลุมปุ๊ก อบต.สองห้อง อบต.บัวทอง
ทม.ชุมเห็ด ทต.หลักเขต อบต.สะแกซ้า อบต.กลันทา อบต.กระสัง อบต.เมืองฝาง
อ ำเภอคูเมือง ได้แก่ ทต.คูเมือง อบต.คูเมือง อบต.ปะเคียบ อบต.บ้านแพ อบต.พรส้าราญ ทต.หินเหล็ กไฟ
อบต.หินเหล็กไฟ อบต.ตูมใหญ่ อบต.หนองขมาร
อำเภอกระสัง ได้แก่ ทต.กระสัง ทต.อุดมธรรม อบต.ล้าดวน ทต.สองชั้น อบต.สูงเนิน ทต.หนองเต็ง อบต.เมืองไผ่
อบต.ชุมแสง อบต.บ้านปรือ อบต.ห้วยส้าราญ อบต.กันทรารมณ์ อบต.ศรีภูมิ
อ ำเภอนำงรอง ได้แก่ ทม.นางรอง อบต.นางรอง อบต.สะเดา อบต.ชุมแสง อบต.หนองโบสถ์ อบต.หนองกง
อบต.ถนนหัก อบต.หนองไทร อบต.ก้านเหลือง อบต.บ้านสิงห์ อบต.ล้าไทรโยง อบต.ทรัพย์พระยา อบต.หนองยายพิมพ์
อบต.หัวถนน ทต.ทุ่งแสงทอง อบต.หนองโสน
อำเภอหนองกี่ ได้แก่ ทต.ศาลเจ้าพ่อขุนศรี ทต.หนองกี่ อบต.เย้ยปราสาท อบต.เมืองไผ่ ทต.ดอนอะราง อบต.โคกสว่าง
อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา อบต.ทุ่งกระเต็น อบต.ท่าโพธิ์ชัย อบต.โคกสูง อบต.บุกระสัง
อ ำเภอละหำนทรำย ได้ แก่ ทต.ละหานทราย อบต.ละหานทราย ทต.ตาจง ทต.ส้ าโรงใหม่ ทต.หนองแวง
ทต.หนองตะครอง อบต.โคกว่าน
อำเภอประโคนชัย ได้แก่ ทต.ประโคนชัย อบต.ประโคนชัย ทต.แสลงโทน อบต.บ้านไทร อบต.ละเวี้ย อบต.จรเข้มาก
อบต.ปังกู อบต.โคกย่าง ทต.โคกม้า อบต.ไพศาล อบต.ตะโกตาพิ ทต.เขาคอก อบต.หนองบอน อบต.โคกมะขาม
อบต.โคกตูม อบต.ประทัดบุ อบต.สี่เหลี่ยม

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จั ง ห วั ด ส ร ะ แ ก้ ว ไ ด้ แ ก่
อบจ.สระแก้ ว ทต.โคกสู ง
ทต.ตาพระยา ทต.ท่ า เกษม
ทต.วั ง ทอง ทต.วั ฒ นานคร
อ บ ต . ค ล อ ง ทั บ จั น ท ร์
อบต.คลองหินปูน อบต.ช่องกุ่ม
จั ง ห วั ด บุ รี รั ม ย์ ไ ด้ แ ก่
ทม.นางรอง ทต.แสลงโทน

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

36

29-30 เม.ษ. 62

175

อ ำเภอบ้ำนกรวด ได้แก่ ทต.บ้านกรวดปัญญาวั ฒน์ ทต.โนนเจริญ ทต.หนองไม้งาม ทต.ตลาดนิคมปราสาท
ทต.บ้านกรวด ทต.ปราสาท อบต.สายตะกู อบต.หินลาด ทต.บึงเจริญ ทต.จันทบเพชร อบต.เขาดินเหนือ
อำเภอพุทไธสง ได้แก่ ทต.พุทไธสง อบต.พุทธไธสง อบต.มะเฟือง อบต.บ้านจาน อบต.บ้านเป้า อบต.บ้านแวง

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

หมำยเหตุ

37

2-3 พ.ค. 62

174

รุ่นที่ 37
จังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 100 อปท.
อำเภอพุทไธสง ได้แก่ อบต.บ้านยาง อบต.หายโศก
อ ำเภอล ำปลำยมำศ ได้ แก่ ทต.ล้ าปลายมาศ อบต.หนองคู อบต.แสลงพั น ทต.ทะเมนชัย อบต.ทะเมนชั ย
อบต.ตลาดโพธิ์ อบต.หนองกระทิง อบต.โคกกลาง อบต.โคกสะอาด อบต.เมืองแฝก อบต.บ้านยาง อบต.ผไทรินทร์
อบต.โคกล่าม อบต.หินโคน อบต.หนองบัวโคก อบต.บุโพธิ์ อบต.หนองโดน
อำเภอสตึก ได้แก่ ทต.ศรีสตึก ทต.สตึก อบต.นิคม อบต.ทุ่งวัง อบต.เมืองแก อบต.หนองใหญ่ อบต.ร่อนทอง
ทต.ดอนมนต์ อบต.ชุมแสง อบต.ท่าม่วง ทต.สะแก อบต.สนามชัย อบต.กระสัง
อำเภอปะคำ ได้แก่ ทต.ปะค้า อบต.ไทยเจริญ อบต.หนองบัว อบต.โคกมะม่วง อบต.หูท้านบ
อำเภอนำโพธิ์ ได้แก่ ทต.นาโพธิ์ อบต.นาโพธิ์ อบต.บ้านคู อบต.บ้านดู่ อบต.ดอนกอก อบต.ศรีสว่าง
อำเภอหนองหงส์ ได้แก่ ทต.หนองหงส์ อบต.สระแก้ว ทต.ห้วยหิน อบต.ไทยสามัคคี อบต.หนองชัยศรี อบต.เสาเดียว
อบต.เมืองฝ้าย อบต.สระทอง
อำเภอพลับพลำชัย ได้แก่ ทต.จันดุม อบต.โคกขมิ้น อบต.ป่าชัน ทต.พลับพลาชัย อบต.สะเดา อบต.ส้าโรง
อ ำเภอห้ วยรำช ได้ แก่ ทต.ห้ วยราช อบต.ห้ วยราช ทต.สามแวง อบต.ตาเสา อบต.บ้ านตะโก อบต.สนวน
ทต.โคกเหล็ก อบต.เมืองโพธิ์
อำเภอโนนสุวรรณ ได้แก่ ทต.โนนสุวรรณ อบต.โนนสุวรรณ อบต.ทุ่งจังหัน ทต.โกรกแก้ว อบต.ดงอีจาน
อำเภอชำนิ ได้แก่ ทต.ช้านิ ทต.หนองปล่อง อบต.เมืองยาง อบต.ช่อผกา อบต.ละลวด อบต.โคกสนวน
อำเภอบ้ำนใหม่ไชยพจน์ ได้แก่ ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์ อบต.หนองแวง อบต.ทองหลาง อบต.แดงใหญ่ อบต.กู่สวนแตง
อบต.หนองเยือง
อำเภอโนนดินแดง ได้แก่ ทต.โนนดินแดง อบต.โนนดินแดง อบต.ส้มป่อย อบต.ล้านางรอง
อำเภอบ้ำนด่ำน ได้แก่ ทต.บ้านด่าน ทต.ปราสาท อบต.วังเหนือ อบต.โนนขวาง
อำเภอแคนดง ได้แก่ ทต.แคนดง อบต.แคนดง อบต.ดงพลอง อบต.สระบัว อบต.หัวฝาย
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ได้แก่ อบต.เจริญสุข ทต.พนมรุ้ง อบต.อิสานเขต ทต.ถาวร ทต.ยายแย้มวัฒนา

รุ่นที่ 37
จังหวัดอุทัยธำนี
จำนวน 32 อปท.
อำเภอหนองฉำง ได้แก่
ทต.เขาบางแกรก อบต.เขากวางทอง

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดบุรีรัมย์ ได้แก่
ทต.ล้าปลายมาศ ทต.สามแวง
อบต.โคกสะอาด อบต.สนวน
อบต.หินโคน

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

37

2-3 พ.ค. 62

174

รำยชื่อ/ อปท.
จังหวัดสิงห์บุรี จำนวน 42 อปท.

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง

รุ่นที่ 37
จังหวัดสิงห์บุรี ได้แก่
จังหวัดอุทัยธำนี
อบต.โพประจักษ์
จังหวัดอุทัยธำนี จำนวน 32 อปท.
จำนวน 32 อปท.
อำเภอเมืองอุทัยธำนี ได้แก่ อบจ.อุทัยธานี ทม.อุทัยธานี อบต.น้้าซึม อบต.สะแกกรัง อบต.ดอนขวาง ทต.หาด อำเภอหนองฉำง ได้แก่
ทนง อบต.เกาะเทโพ อบต.ท่าซุง อบต.หนองแก อบต.หนองไผ่แบน อบต.เนินแจง
ทต.เขาบางแกรก อบต.เขากวางทอง
อ ำเภอทัพทัน ได้แก่ ทต.ทัพทัน อบต.โคกหม้อ อบต.หนองยายดา อบต.หนองกลางดง อบต.หนองกระทุ่ ม
ทต.หนองสระ ทต.ตลุกดู่
อำเภอสว่ำงอำรมณ์ ได้แก่ ทต.สว่างอารมณ์ ทต.สว่างแจ้งสบายใจ อบต.หนองหลวง ทต.พลวงสองนาง อบต.ไผ่เขียว
อบต.บ่อยาง
อำเภอหนองฉำง ได้แก่ ทต.หนองฉาง อบต.หนองฉาง อบต.หนองยาง อบต.หนองนางนวล อบต.หนองสรวง
อบต.อุทัยเก่า อบต.ทุ่งโพ อบต.ทุ่งพง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

38

6-7 พ.ค. 62

175

รุ่นที่ 38
จังหวัดอุทัยธำนี 32 อปท.
อำเภอหนองฉำง ได้แก่ ทต.เขาบางแกรก อบต.เขากวางทอง
อำเภอหนองขำหย่ำง ได้แก่ ทต.หนองขาหย่าง อบต.หนองขาหย่าง อบต.หนองไผ่ อบต.ท่าโพ อบต.หลุมเข้า
อบต.ดงขวาง
อำเภอบ้ำนไร่ ได้แก่ ทต.บ้านไร่ อบต.บ้านไร่ อบต.ทัพหลวง อบต.ห้วยแห้ง อบต.คอกควาย
อบต.วังหิน ทต.เมืองการุ้ง อบต.เมืองการุ้ง อบต.หนองจอก อบต.หูช้าง อบต.บ้านบึง อบต.บ้านใหม่คลองเคียน
อบต.หนองบ่มกล้วย อบต.เจ้าวัด
อำเภอลำนสัก ได้แก่ ทต.ลานสัก อบต.ลานสัก อบต.ประดู่ยืน อบต.ป่าอ้อ อบต.ระบ้า อบต.น้้ารอบ อบต.ทุ่งนางาม
อำเภอห้วยคต ได้แก่ อบต.สุขฤทัย อบต.ทองหลาง อบต.ห้วยคต
จังหวัดนครสวรรค์ 143 อปท.

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดอุทัยธำนี ได้แก่
ทต.เขาบางแกรก ทต.บ้านไร่
อบต.คอกควาย อบต.หนองบ่มกล้วย
จังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่
อบต.เจริญผล

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

39

9-10 พ.ค. 62

175

รำยชื่อ/ อปท.
รุ่นที่ 39
จังหวัดชลบุรี 99 อปท.
จังหวัดตรำด 44 อปท.
จังหวัดระยอง 32 อปท.
อำเภอเมืองระยอง ได้แก่ ทน.ระยอง ทต.เชิงเนิน อบต.ตะพง ทต.บ้านเพ อบต.เพ ทต.แกลง-กะเฉด อบต.แกลง
อบต.บ้านแลง อบต.นาตาขวัญ อบจ.ระยอง ทต.เนินพระ อบต.กะเฉด ทต.ทับมา ทต.น้้าคอก ทม.มาบตาพุ ด
อบต.ส้านักทอง
อำเภอบ้ำนฉำง ได้แก่ ทต.ส้านักท้อน อบต.ส้านักท้อน ทต.พลา ทม.บ้านฉาง ทต.บ้านฉาง
อ ำเภอแกลง ได้ แก่ ทต.เมื องแกลง อบต.ทางเกวี ยน อบต.วั งหว้ า อบต.ชากโดน ทต.เนิ นฆ้ อ ทต.สุ นทรภู่
อบต.กระแสบน ทต.บ้านนา ทต.ทุ่งควายกิน อบต.ทุ่งควายกิน ทต.กองดิน

หมำยเหตุ
รุ่น 40 จังหวัดระยอง
อำเภอแกลง ได้แก่ อบต.กองดิน
อบต.คลองปูน อบต.พังราด
ทต.ปากน้้าประแส อบต.ห้วยยาง
ทต.สองสลึง

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดชลบุรี ได้แก่
ทต.ธาตุทอง อบต.หนองขาม
จังหวัดตรำด ได้แก่
ทต.เกาะช้าง อบต.ด่านชุมพล

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

40

13-14 พ.ค. 62

175

รุ่นที่ 40
จังหวัดระยอง 36 อปท.
อำเภอแกลง ได้แก่ อบต.กองดิน อบต.คลองปูน อบต.พังราด ทต.ปากน้้าประแส อบต.ห้วยยาง ทต.สองสลึง
อำเภอวังจันทร์ ได้แก่ อบต.วังจันทร์ อบต.ชุมแสง อบต.ป่ายุบใน ทต.ชุมแสง อบต.พลงตาเอี่ยม
อำเภอบ้ำนค่ำย ได้แก่ ทต.บ้านค่ายพัฒนา ทต.บ้านค่าย อบต.หนองละลอก อบต.หนองตะพาน อบต.ตาขัน
อบต.บางบุตร อบต.หนองบัว ทต.ชากบก
อ ำเภอปลวกแดง ได้แก่ ทต.ปลวกแดง อบต.ปลวกแดง ทต.จอมพลเจ้ าพระยา อบต.ตาสิ ทธิ์ อบต.ละหาร
อบต.แม่น้าคู้ อบต.มาบยางพร อบต.หนองไร่
อำเภอเขำชะเมำ ได้แก่ อบต.น้้าเป็น อบต.เขาชะเมา ทต.ช้าฆ้อ อบต.เขาน้อย
อำเภอนิคมพัฒนำ ได้แก่ ทต.มาบข่า อบต.นิคมพัฒนา ทต.มาบข่าพัฒนา อบต.พนานิคม ทต.มะขามคู่
จังหวัดชัยนำท 60 อปท.
จังหวัดชุมพร 79 อปท.

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดระยอง ได้แก่
ทต.บ้านค่าย อบต.นิคมพัฒนา
จังหวัดชัยนำท ได้แก่
อบต.ไพรนกยูง
จังหวัดชุมพร ได้แก่
ทต.ปากตะโก อบต.พ้อแดง
อบต.รับร่อ

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

41

16-17 พ.ค. 62

175

รำยชื่อ/ อปท.
รุ่นที่ 41
จังหวัดอุตรดิตถ์ 80 อปท.
จังหวัดสมุทรปรำกำร 49 อปท.
จังหวัดสุโขทัย 46 อปท.
อำเภอเมืองสุโขทัย ได้แก่ อบจ.สุโขทัย ทม.สุโขทัยธานี ทต.บ้านสวน อบต.บ้านสวน ทต.เมืองเก่า อบต.เมืองเก่า
อบต.ปากแคว อบต.ยางซ้าย ทต.บ้านกล้วย อบต.บ้านหลุม อบต.ตาลเตี้ย อบต.ปากพระ อบต.วังทองแดง
อำเภอบ้ำนด่ำนลำนหอย ได้แก่ ทต.ลานหอย อบต.ลานหอย อบต.บ้านด่าน อบต.วังตะคร้อ อบต.วังน้้ าขาว
ทต.ตลิ่งชัน อบต.หนองหญ้าปล้อง อบต.วังลึก
อำเภอคีรีมำศ ได้แก่ ทต.บ้านโตนด อบต.โตนด ทต.ทุ่งหลวง อบต.บ้านป้อม อบต.สามพวง อบต.ศรีคีรีมาศ
อบต.หนองจิก อบต.นาเชิงคีรี อบต.หนองกระดิ่ง อบต.บ้านน้้าพุ อบต.ทุ่งยางเมือง
อ ำเภอกงไกรลำศ ได้แก่ อบต.กง ทต.กงไกรลาศ อบต.ไกรนอก อบต.ไกรกลาง อบต.ไกรใน อบต.ดงเดื อย
อบต.ป่าแฝก อบต.กกแรต อบต.ท่าฉนวน อบต.หนองตูม อบต.บ้านใหม่สุขเกษม
อำเภอศรีสัชนำลัย ได้แก่ ทต.หาดเสี้ยว อบต.ป่างิ้ว อบต.แม่ส้า

หมำยเหตุ
รุ่น 42 จังหวัดสุโขทัย
อำเภอศรีสัชนำลัย ได้แก่
อบต.แม่สิน อบต.บ้านตึก
อบต.หนองอ้อ ทม.ศรีสัชนาลัย
อบต.ดงคู่ อบต.บ้านแก่ง
อบต.สารจิตร

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้แก่
ทต.ด่านาขาม อบต.นาขุม
จังหวัดสมุทรปรำกำร ได้แก่
ทต.บางปู อบต.บางแก้ว
อบต.บางเสาธง

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

หมำยเหตุ

42

21-22 พ.ค. 62

175

รุ่นที่ 42
จังหวัดสุโขทัย 45 อปท.
อำเภอศรีสัชนำลัย ได้แก่ อบต.แม่สิน อบต.บ้านตึก อบต.หนองอ้อ ทม.ศรีสัชนาลัย อบต.ดงคู่ อบต.บ้านแก่ง
อบต.สารจิตร
อำเภอศรีสำโรง ได้แก่ อบต.วังลึก ทต.ศรีส้าโรง อบต.สามเรือน อบต.บ้านนา อบต.วังทอง อบต.นาขุนไกร
อบต.เกาะตาเลี้ยง อบต.วัดเกาะ อบต.บ้านไร่ อบต.ทับผึ้ง อบต.บ้านซ่าน อบต.วังใหญ่ อบต.ราวต้นจันทร์
อำเภอสวรรคโลก ได้แก่ ทม.สวรรคโลก ทต.ในเมือง อบต.คลองกระจง อบต.วังไม้ขอน อบต.ย่านยาว อบต.นาทุ่ง
ทต.คลองยาง อบต.เมืองบางยม อบต.ท่าทอง อบต.ปากน้้า ทต.ป่ากุมเกาะ ทต.เมืองบางขลัง อบต.หนองกลับ
อำเภอศรีนคร ได้แก่ ทต.ศรีนคร อบต.ศรีนคร อบต.นครเดิฐ อบต.น้้าขุม อบต.คลองมะพลับ อบต.หนองบัว
อำเภอทุ่งเสลี่ยม ได้แก่ อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล อบต.ไทยชนะศึก ทต.ทุ่งเสลี่ยม อบต.ทุ่งเสลี่ยม ทต.กลางดง
ทต.เขาแก้วศรีสมบูรณ์

รุ่น 43 จังหวัดแพร่ อำเภอลอง
ได้แก่ ทต.ห้วยอ้อ ทต.แม่ลานนา
ทต.บ้ า นปิ น อบต.บ้ า นปิ น
อบต.ต้ า ผามอก ทต.เวี ย งต้ า
ทต.ปา ก ก า ง อ บต .หั วทุ่ ง
อบต.ทุ่งแล้ง อบต.บ่อเหล็กลอง
ทต.แม่ปาน

จังหวัดน่ำน 100 อปท.
จังหวัดแพร่ 30 อปท.
อำเภอเมืองแพร่ ได้แก่ อบจ.แพร่ ทม.แพร่ อบต.นาจักร ทต.ช่อแฮ อบต.ป่าแดง ทต.ทุ่งโฮ้ง อบต.เหมืองหม้อ
อบต.วังธง ทต.แม่หล่าย อบต.ห้วยม้า ทต.ป่าแมต ทต.บ้านถิ่น ทต.สวนเขื่อน ทต.วังหงส์ ทต.แม่ค้ามี ทต.ทุ่งกวาว
อบต.ท่าข้าม อบต.แม่ยม อบต.ร่องฟอง อบต.กาญจนา
อำเภอร้องกวำง ได้แก่ ทต.ร้องกวาง อบต.ร้องกวาง อบต.น้้าเลา ทต.บ้านเวียง อบต.แม่ยางตาล อบต.แม่ยางฮ่อ
อบต.ไผ่โทน อบต.ห้วยโรง อบต.แม่ทราย อบต.แม่ยางร้อง

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดสุโขทัย ได้แก่
อบต.นาขุนไกร
จังหวัดน่ำน ได้แก่
ทต.ยอด อบต.น้้าปั้ว อบต.ผาตอ
อบต.ภูฟ้า อบต.อวน
จังหวัดแพร่ ได้แก่
ทต.ร้องกวาง ทต.สวนเขื่อน

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

43

27-28 พ.ค. 62

175

รุ่นที่ 43
จังหวัดแพร่ 54 อปท.
อำเภอลอง ได้แก่ ทต.ห้วยอ้อ ทต.แม่ลานนา ทต.บ้านปิน อบต.บ้านปิน อบต.ต้าผามอก ทต.เวียงต้า ทต.ปากกาง
อบต.หัวทุ่ง อบต.ทุ่งแล้ง อบต.บ่อเหล็กลอง ทต.แม่ปาน
อำเภอสูงเม่น ได้แก่ ทต.สูงเม่น อบต.สูงเม่น อบต.น้้าช้า อบต.หัวฝาย อบต.ดอนมูล อบต.บ้านเหล่า อบต.บ้านกวาง
อบต.บ้านปง อบต.บ้านกาศ อบต.ร่องกาศ อบต.สบสาย อบต.เวียงทอง อบต.พระหลวง
อำเภอเด่นชัย ได้แก่ ทต.เด่นชัย อบต.เด่นชัย ทต.แม่จั๊ว อบต.แม่จั๊วะ อบต.ไทรย้อย อบต.ห้วยไร่ ทต.ปงป่าหวาย
อำเภอสอง ได้แก่ อบต.บ้านหนุน ทต.สอง อบต.บ้านกลาง ทต.ห้วยหม้าย อบต.เตาปูน อบต.หัวเมือง อบต.สะเอียบ
อบต.แดนชุมพล อบต.ทุ่งน้าว
อำเภอวังชิ้น ได้แก่ ทต.วังชิ้น อบต.วังชิ้น อบต.สรอย อบต.แม่ป้าก อบต.นาพูน อบต.แม่พุง อบต.ป่าสัก อบต.แม่เกิ๋ง
อำเภอหนองม่วงไข่ ได้แก่ อบต.แม่ค้ามี ทต.หนองม่วงไข่ อบต.น้้ารัด อบต.วังหลวง อบต.ต้าหนักธรรม อบต.ทุ่งแค้ว
จังหวัดนรำธิวำส 89 อปท.
จังหวัดรำชบุรี 32 อปท.
อำเภอเมืองรำชบุรี ได้แก่ อบจ.ราชบุรี ทม.ราชบุรี อบต.เจดีย์หัก อบต.ดอนตะโก อบต.หนองกลางนา อบต.ห้วยไผ่
อบต.คุ้งน้้าวน อบต.คุ้งกระถิน ทต.ห้วยชินสีห์ ทต.หลักเมือง อบต.สามเรือน อบต.พิกุลทอง อบต.น้้าพุ อบต.ดอนแร่
อบต.หินกอง อบต.เขาแร้ง ทต.เขางู อบต.เกาะพลับพลา ทต.หลุมดิน อบต.บางป่า อบต.คูบัว อบต.ท่าราบ
อบต.บ้านไร่
อำเภอจอมบึง ได้แก่ ทต.จอมบึง อบต.จอมบึง อบต.ปากช่อง อบต.เบิกไพร ทต.ด่านทับตะโก อบต.ด่านทับตะโก
อบต.แก้มอ้น อบต.รางบัว ทต.สวนผึ้ง

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง

รุ่น 44 จังหวัดรำชบุรีอำเภอ จังหวัดแพร่ ได้แก่
สวนผึ้ ง ได้ แ ก่ อบต.สวนผึ้ ง ทต.สูงเม่น อบต.บ่อเหล็กลอง
ทต.บ้านชัฎป่าหวาย อบต.ป่าหวาย อบต.บ้านกวาง
อบต.ท่าเคยอบต.ตะนาวศรี
จังหวัดนรำธิวำส ได้แก่
อบต.เฉลิม อบต.ตะปอเยาะ
อบต.ลุโบะสาวอ

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

หมำยเหตุ

44

30-31 พ.ค. 62

175

รุ่นที่ 44
จังหวัดรำชบุรี 80 อปท.
อำเภอสวนผึ้ง ได้แก่ อบต.สวนผึ้ง ทต.บ้านชัฎป่าหวาย อบต.ป่าหวาย อบต.ท่าเคย อบต.ตะนาวศรี
อำเภอดำเนินสะดวก ได้แก่ ทต.ด้าเนินสะดวก ทต.ประสาทสิทธิ์ อบต.ตาหลวง อบต.ดอนกรวย อบต.ดอนคลัง
ทต.บัวงาม ทต.บ้านไร่ อบต.แพงพวย อบต.สี่หมื่น อบต.ท่านัด อบต.ขุนพิทักษ์ ทต.ศรีดอนไผ่ อบต.ดอนไผ่
อำเภอบ้ำนโป่ง ได้แก่ ทม.บ้านโป่ง ทม.ท่าผา ทต.กรับใหญ่ ทต.ห้วยกระบอก อบต.ปากแรต อบต.หนองกบ
ทต.กระจับ อบต.หนองอ้อ อบต.ดอนกระเบื้อง อบต.สวนกล้วย อบต.นครชุมน์ อบต.บ้านม่วง อบต.คุ้งพยอม
อบต.หนองปลาหมอ อบต.เขาขลุง ทต.เบิกไพร อบต.ลาดบัวขาว
อำเภอบำงแพ ได้แก่ ทต.บางแพ อบต.หัวโพ อบต.วัดแก้ว อบต.ดอนใหญ่ อบต.ดอนคา ทต.โพหัก
อ ำเภอโพธำรำม ได้ แก่ ทม.โพธาราม อบต.ดอนกระเบื้ อง ทต.หนองโพ อบต.หนองโพ ทต.บ้ านเลื อก
ทต.คลองตาคต ทต.บ้ านฆ้ อง ทต.บ้ านสิ งห์ ทต.ดอนทราย ทต.เจ็ ดเสมี ยน อบต.คลองข่ อย อบต.ช้ าแระ
อบต.สร้อยฟ้า อบต.ท่าชุมพล อบต.บางโตนด ทต.เขาขวาง อบต.เตาปูน อบต.ธรรมเสน อบต.เขาชะงุ้ม อบต.หนองกวาง
อำเภอปำกท่อ ได้แก่ ทต.ทุ่งหลวง อบต.วังมะนาว อบต.ดอนทราย อบต.หนองกระทุ่ม ทต.ปากท่อ อบต.ปากท่อ
อบต.ป่าไก่ อบต.วัดยางงาม อบต.อ่างหิน อบต.บ่อกระดาน อบต.ยางหัก อบต.ห้วยยางโทน
อำเภอวัดเพลง ได้แก่ อบต.เกาะศาลพระ อบต.จอมประทัด ทต.วัดเพลง อบต.วัดเพลง อบต.บ้านคา อบต.บ้านบึง
อบต.หนองพันจันทร์

รุ่ น 45 จั ง หวั ด กำญจนบุ รี
อ ำ เ ภ อ พ น ม ท ว น ไ ด้ แ ก่
อบต.พั ง ตรุ ทต.ตลาดเขต
ทต.รางหวาย ทต.หนองสาหร่าย
อบต.ดอนตาเพชร

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดรำชบุรี ได้แก่
ทต.บ้านชัฎป่าหวาย
ทต.สวนผึ้ง อบต.คลองข่อย
อบต.ดอนกระเบื้อง
อบต.ปากแรต

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

44

30-31 พ.ค. 62

175

รุ่นที่ 44
จังหวัดกำญจนบุรี 95 อปท.
อ ำเภอเมืองกำญจนบุรี ได้แก่ ทม.กาญจนบุรี อบจ.กาญจนบุรี ทต.ปากแพรก ทต.ท่ามะขาม ทต.แก่งเสี้ยน
อบต.แก่งเสี้ยน ทต.หนองบัว อบต.หนองบัว ทต.ลาดหญ้า อบต.ลาดหญ้า อบต.วังด้ง อบต.ช่องสะเดา อบต.หนองหญ้า
อบต.เกาะส้าโรง อบต.บ้านเก่า อบต.วังเย็น
อ ำเภอไทรโยค ได้ แก่ ทต.วั งโพธิ์ อบต.ลุ่ มสุ่ ม ทต.น้้ าตกไทรโยคน้ อย อบต.ท่ าเสา อบต.สิ งห์ ทต.ไทรโยค
อบต.วังกระแจะ อบต.ศรีมงคล อบต.บ้องตี้
อ ำเภอบ่อพลอย ได้แก่ ทต.บ่อพลอย อบต.บ่อพลอย อบต.หนองกุ่ ม ทต.หนองรี อบต.หนองรี อบต.หลุ มรัง
อบต.ช่องด่าน อบต.หนองกร่าง
อ ำเภอศรี สวั สดิ์ ได้ แก่ อบต.นาสวน อบต.ด่ านแม่ แฉลบ อบต.หนองเป็ ด ทต.เอราวั ณ อบต.ท่ ากระดาน
ทต.เขาโจด อบต.แม่กระบุง
อ ำเภอท่ำมะกำ ได้แก่ อบต.พงตึก อบต.ยางม่วง อบต.ดอนชะเอม ทต.ท่าไม้ อบต.ตะคร้้าเอน ทต.ท่ามะกา
อบต.ท่ามะกา ทม.ท่าเรือพระแท่น อบต.โคกตะบอง ทต.ดอนขมิ้น ทต.ลูกแก อบต.อุโลกสี่หมื่น อบต.เขาสามสิบหาบ
ทต.พระแท่น ทต.พระแท่นล้าพระยา ทต.หวายเหนียว อบต.หวายเหนียว อบต.แสนตอ อบต.สนามแย้ อบต.ท่าเสา
ทต.หนองลาน
อ ำเภอท่ ำ ม่ ว ง ได้ แ ก่ ทต.ท่ า ม่ ว ง อบต.ท่ า ม่ ว ง ทต.วั ง ขนาย ทต.วั ง ศาลา ทต.ท่ า ล้ อ ทต.หนองขาว
ทต.หนองหญ้ าดอกขาว อบต.ทุ่ งทอง อบต.เขาน้ อย ทต.ม่ วงชุ ม อบต.บ้ านใหม่ ทต.ส้ ารอง อบต.พั งตรุ
อบต.ท่าตะคร้อ อบต.รางสาลี่ ทต.หนองตากยา อบต.หนองตากยา
อ ำเภอทองผำภู มิ ได้ แก่ ทต.ทองผาภู มิ ทต.ท่ าขนุ น อบต.ปิ ล๊ อก อบต.หิ นดาด ทต.ลิ่ นถิ่ น อบต.ชะแล
อบต.ห้วยเขย่ง ทต.สหกรณ์นิคม
อำเภอสังขละบุรี ได้แก่ ทต.วังกะ อบต.หนองลู อบต.ปรังเผล อบต.ไล่โว่
อำเภอพนมทวน ได้แก่ ทต.พนมทวน อบต.พนมทวน อบต.หนองโรง อบต.ทุ่งสมอ ทต.ดอนเจดีย์

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดกำญจนบุรี ได้แก่
อบต.รางสาลี่ อบต.สนามแย้

เอกสารแนบโครงการหมายเลข 1
กำหนดกำรโครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรจัดทำฐำนข้อมูลเพื่อกำรบริหำรงำนของ อปท.
ตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศ ปีงบประมำณ พ.ศ.2562
ณ โรงแรม รอยัลริเวอร์ บำงพลัด กรุงเทพ
อปท.ที่มีผลกำรดำเนินกำร
รุ่น

วัน/เดือน/ปี

จำนวน อปท.

รำยชื่อ/ อปท.

45

3-4 มิ.ย. 62

168

รุ่นที่ 43
จังหวัดกำญจนบุรี 27 อปท.
อำเภอพนมทวน ได้แก่ อบต.พังตรุ ทต.ตลาดเขต ทต.รางหวาย ทต.หนองสาหร่าย อบต.ดอนตาเพชร
อ ำเภอเลำขวั ญ ได้ แก่ ทต.เลาขวั ญ อบต.เลาขวั ญ อบต.หนองโสน อบต.หนองประดู่ อบต.หนองปลิ ง
อบต.หนองนกแก้ว อบต.ทุ่งกระบ่้า ทต.หนองฝ้าย อบต.หนองฝ้าย
อ ำเภอด่ ำนมะขำมเตี้ ย ได้ แก่ ทต.ด่ านมะขามเตี้ ย อบต.ด่ านมะขามเตี้ ย อบต.กลอนโด อบต.จรเข้ เผื อก
อบต.หนองไผ่
อำเภอหนองปรือ ได้แก่ ทต.หนองปรือ อบต.หนองปรือ ทต.หนองปลาไหล ทต.สมเด็จเจริญ
อำเภอห้วยกระเจำ ได้แก่ ทต.ห้วยกระเจา อบต.วังไผ่ อบต.ดอนแสลบ ทต.สระลงเรือ
จังหวัดสงขลำ 141 อปท.

หมำยเหตุ

ในระดับที่ต้องปรับปรุง
จังหวัดกำญจนบุรี ได้แก่
อบต.จรเข้เผือก
จังหวัดสงขลำ ได้แก่
ทต.ควนเนียง ทต.ส้านักขาม
อบต.เขามีเกียรติ อบต.ปลักหนู

คำอธิบำยกำรกรอก
ใบแจ้งการชาระเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหลักสูตร : ให้กรอก โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท.
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รหัสหลักสูตร : ให้กรอก ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลักแรก (สาหรับหลักสูตรนี้คือหมายเลข 9991)
รหัสรุ่น :
ให้กรอก ประกอบด้วยตัวเลข 2 หลักหลัง (โดยเริ่มต้น 01-45 หมายถึงรุ่นที่ 1-45)
ตัวอย่ำงเช่น 9 9 9 1 0 1 หมายถึงโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
การจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รุ่นที่ 1
ชื่อหน่วยงาน : ให้กรอก เทศบาล/อบต./อบจ. ที่ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม
รหัสหน่วยงาน : ให้กรอก รหัส อปท. ซึ่งประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก
ดูจาก www.dla.go.th ซึ่งปรากฏอยู่ด้านหน้าของ web ข้อมูลสารสนเทศ
เลขบัญชี 006-6-07387-1 บมจ.ธนาคารกรุงไทย Company Code : 9249
จานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม : ให้กรอก จานวนค่าลงทะเบียน (3,200 บาท/คน)

ดูจำก www.dla.go.th

รหัส อปท.
สำหรับฝึกอบรม

หมายเหตุ
1. ผู้ประสงค์เข้ารั บการอบรมช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางเคาน์เตอร์ธ นาคารกรุงไทย จากัด
(มหาชน) โดยใช้ใบแจ้งการชาระเงินค่าเข้าร่วมอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ส่งมาพร้อมนี้ 1 ใบต่อ
การลงทะเบียน 1 คน
2. จ านวนเงิ น ที่ ช าระให้ แ ก่ ธ นาคารจะต้ อ งรวมค่ า ธรรมเนี ย มจ านวน 10 บาทต่ อ รายการ
คือค่าลงทะเบียนคนละ 3,200 บาท รวมเงินที่ต้องชาระให้แก่ธนาคารคนละ 3,210 บาท
3. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 ให้ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมใช้สาเนาใบรับฝากเงิน
และใบเสร็จรับเงิน (DEPOSIT SLIP & RECEIPT SLIP สีฟ้า) ของธนาคารเป็นหลักฐานการจ่ายสาหรับส่งใช้
เงิ น ยื ม หรื อ การขอเบิ ก เงิ น ตามหนั ง สื อ กรมส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น ที่ มท 0808.4/ว 762
ลงวันที่ 21 เมษายน 2552

ที่ว่างสาหรับติดเอกสารรับชาระเงินจากธนาคาร

ใบแจ้งหนี้การชาระเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ชื่อหลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารของ อปท. ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น

9 9 9 1
รหัสรุ่น

ชื่อ – สกุล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
อาเภอ : …..………………………………………………………………………………. จังหวัด : ………………………………………………………………………………………….
ชื่อหน่วยงาน : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
อาเภอ : ………………………………………………………………………………...

จังหวัด : ............................................................................

แบบฟอร์มการชาระผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย
Company Code : 9249 ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม สถ.
ชื่อ – สกุล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม :
รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น (Ref.No.1) :

ส่วนของธนาคาร
วันที่ .......................................
สาขา ......................................

9 9 9 1

รหัสหน่วยงาน (Ref.No.2) :
จานวนเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม (ตัวเลข) :
3,200 บาท
จานวนเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม (ตัวอักษร) : สามพันสองร้อยบาทถ้วน
ค่าธรรมเนียมการชาระผ่านธนาคาร 10 บาท/รายการ
ลงชื่อผู้นาฝาก .................................................
โทรศัพท์ ผู้นาฝาก ............................................
ขอสงวนสิทธิ์ปิดระบบการชาระเงินเมื่อจานวนผู้เข้าอบรมครบ 350 คน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น 9 9 9 1
รหัสรุ่น
ใบแจ้งยืนยันเข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารของ อปท.
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
อาเภอ : ……………………………… จังหวัด : ………………………………………… โทรศัพท์ : …………………………………………..
1. ชื่อ – สกุล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ……………………………………………………………………………………………………………
ชื่อเล่น : ………………………. ตาแหน่ง : ……………………………………………………………… ระดับ :…………………………..
โทรศัพท์มือถือ : ………………………………………………. E- mail : ……………………………………………………………….......
อาหาร

ทั่วไป

มุสลิม

มังสวิรัติ

2. ชื่อ – สกุล ผู้เข้ารับการฝึกอบรม : ……………………………………………………………………………………………………………
ชื่อเล่น : ………………………. ตาแหน่ง : ……………………………………………………………… ระดับ :…………………………..
โทรศัพท์มือถือ : ………………………………………………. E- mail : ……………………………………………………………….......
อาหาร

ทั่วไป

มุสลิม

มังสวิรัติ

อนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรดังกล่าวได้
ลงชื่อ ........................................................... ผู้บังคับบัญชา
(.........................................................)
ตาแหน่ง ......................................................
หมายเหตุ
ส่งใบแจ้งยืนยันพร้อมกับสาเนาการโอนเงินค่าลงทะเบียนทางโทรสาร 0-2243-7533
หรือทาง E-mail : dla0815_4@dla.go.th

เอกสารแนบท้ายโครงการหมายเลข 2
รายชื่อวิชาตามหลักสูตรการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทาฐานข้อมูล
เพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ลาดับ

รายชื่อวิชา

ผู้บรรยาย

จานวน
ชั่วโมง

1.

บรรยายแนวคิดการบริ หารงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

อสถ. /ร.อสถ.
หรือผู้ได้รับมอบหมาย

1

2.

อภิปรายความรู้เกี่ยวกับ (ร่าง) พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ
ผู้อานวยการกลุ่มงาน
พ.ศ. .... การจัดสรรงบประมาณ การจัดทางบประมาณ
วิเคราะห์งบประมาณ
และการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กร
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน /
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจากสานักงบประมาณ

3

3.

แนวคิดและวิธีการติดตามประเมินผล

ผู้อานวยการกลุ่มงาน
ติดตามประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

1

4.

การใช้ระบบ e–Plan ในการติดตามและประเมินผล/ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน
ฝึ ก ปฏิ บั ติ ก ารน าเข้ า และน าข้ อ มู ล ในระบบ e-Plan
การนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์และทดสอบความรู้ความ
เข้าใจหลังการฝึกอบรม

8

5.

การเตรียมการเลื อกตั้งท้องถิ่น และการบันทึกข้ อ มูล ผู้อานวยการกองการเลือกตั้ง
ในระบบศู นย์ ข้ อมู ลเลื อกตั้ งผู้ บริ หารและสมาชิกสภา
ท้องถิ่น/
ท้องถิ่น
ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน

1

รวม

14

เอกสารแนบท้ายโครงการหมายเลข 2
ตารางโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั ิการการจัดทาฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

(ผอ.กลุ่มงานติดตาม
ประเมินผล)

10.00-12.00 น.

13.00-15.00 น.

ฝึกปฏิบัติการใช้ระบบ
e-Plan
ในการนาเข้าข้อมูล
และการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ฝึกปฏิบัติการนาเข้าข้อมูลการ
ติดตามประเมินผล และการนา
ข้อมูลในระบบ e-Plan ไปใช้
ประโยชน์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและ
วิทยากรกลุม่ สนับสนุน การฝึก
ปฏิบัติ

ฝึกปฏิบัติการนาเข้าข้อมูลการ
ติดตามประเมินผล และการนา
ข้อมูลในระบบ e-Plan ไปใช้
ประโยชน์
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและ
วิทยากรกลุม่ สนับสนุน
การฝึกปฏิบัติ

หมายเหตุ
1. การแต่งกายสุภาพ
2. วิทยากรและหัวข้อการอบรมอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
3. รับประทานอาหารว่าง เวลา 10.10 น., 14.10 น. และ 15.00 น.

อาหารว่าง

อาหารกลางวัน

9.00-10.00 น.

17.00 น.

18.00 น.

การใช้ระบบ e-Plan
ในการนาเข้าข้อมูล
และการติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณของ
อปท.
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ทดสอบ
ความรู้
ความเข้าใจ
หลังการ
ฝึกอบรม

อาหารเย็น

วันที่สอง

บรรยายแนวคิดและวิธีการ
ติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น

อภิปรายความรู้เกีย่ วกับ (ร่าง)
พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ พ.ศ.
.... การจัดสรรงบประมาณ
การจัดทางบประมาณ
และการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ของ อปท.
(ผู้แทนสานักงบประมาณ
ผอ.กลุ่มงานงบประมาณ )

อาหารว่าง

08.00-09.00 น.

การบริหารงานของ
อปท. ตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ
(วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
จาก สถ.)

10.00 – 12.00 น.
อภิปรายความรู้เกีย่ วกับ (ร่าง)
พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณ
พ.ศ. ....
การจัดสรรงบประมาณ
การจัดทางบประมาณ
และการติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ของ อปท.
(ผู้แทนสานักงบประมาณ
ผอ.กลุ่มงานงบประมาณ )

13.00 - 18.00 น.
13.00 - 14.00 น.
14.00 - 17.00 น.

อาหารกลางวัน

รายงานตัว

พิธีเปิด
การ
ฝึกอบรม
โดย
อสถ. หรือ
ผู้แทน

อาหารว่าง

วันที่หนึ่ง

08.00-09.00 น.

09.00 - 12.00 น.
09.00 – 10.00 น.

อาหารว่าง

วัน\เวลา

15.00-16.00 น.

16.0016.10 น.

16.1016.30 น.

บรรยายการเตรียมการ
เลือกตั้งท้องถิ่นและ
ทดสอบ
การบันทึกข้อมูลใน
ความรู้
ระบบศูนย์ข้อมูล
ความเข้าใจ
เลือกตั้ง
หลังการ
ฝึกอบรม
(ผู้แทนกองเลือกตั้ง)

สรุปผลการ
ฝึกอบรม
และ
ปิดการ
ฝึกอบรม

