
ลําดับ หน่วยงาน รวม โรงแรมที่พัก ผู้ประสาน หมายเหตุ

ที่ จังหวัด ผู้บรหิาร/ข้าราชการ สมาชกิสภา จนท.อบจ.

1 องค์การบริหารส่วนจังหวัด กระบี่ 4 17 21 โลตัสปางสวนแก้ว คุณเบญจพร / 095-6983117

2 องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาญจนบุรี 2 6 8 เชียงใหม่ภูคํา คุณเบญจพร / 095-6983117

3 องค์การบริหารส่วนจังหวัด กาฬสนิธุ์ 38 16 54 ดวงตะวัน/เชียงใหม่ภูคํา คุณเบญจพร / 095-6983117

4 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขอนแกน่ 4 4 8 โลตัสปางสวนแก้ว คุณเบญจพร / 095-6983117

5 องค์การบริหารส่วนจังหวัด จันทบุรี 15 22 37 ดวงตะวันเชียงใหม่ คุณเบญจพร / 095-6983117

6 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ฉะเชิงเทรา 15 15 30 เชียงใหม่ภูคํา คุณเบญจพร / 095-6983117

7 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชลบุรี 57 30 87 โลตัสปางสวนแก้ว คุณเบญจพร / 095-6983117

8 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยนาท 5 2 7 ดวงตะวันเชียงใหม่ คุณเบญจพร / 095-6983117

9 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ศรษีะเกษ 11 20 31 ดวงตะวันเชียงใหม่ คุณยุพเรศ / 086-1186734

10 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สกลนคร 31 21 52 เชียงใหม่ออคิด คุณยุพเรศ / 086-1186734

รายละเอยีดของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ 

การกระจายอํานาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฏริูปประเทศ

วันที่ 7 - 9 ตุลาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ  วันอังคารที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.2558

จํานวนผู้เข้าร่วม (คน)



ลําดับ หน่วยงาน รวม โรงแรมที่พัก ผู้ประสาน หมายเหตุ

ที่ จังหวัด ผู้บรหิาร/ข้าราชการ สมาชกิสภา จนท.อบจ.

รายละเอยีดของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ 

การกระจายอํานาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฏริูปประเทศ

วันที่ 7 - 9 ตุลาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ  วันอังคารที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.2558

จํานวนผู้เข้าร่วม (คน)

11 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สงขลา 19 23 42 คุ้มภูคํา/เชียงใหม่ภูคํา คุณยุพเรศ / 086-1186734

12 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สตูล 2 21 23 นายกฯ/ปลัด พัก เชียงใหม่ภูคํา คุณยุพเรศ / 086-1186734

13 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรปราการ 1 7 8 รร ดวงตะวัน/อิมพีเรยีล/คันทารี่ ฮิลล์ คุณยุพเรศ / 086-1186734

14 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสงคราม 8 12 20 พรพิงค์ คุณยุพเรศ / 086-1186734

15 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สมุทรสาคร 1 5 6 ไอบิส/โลตัสปางสวนแก้ว คุณยุพเรศ / 086-1186734

16 องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองบัวลําภู 10 17 27 เชียงใหม่ภูคํา คุณยุพเรศ / 086-1186734

17 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระบุรี 4 13 17 ว ีวัลเล่ย ์บูติค คุณมัลลิการ์ / 083-0202111

18 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สงิหบ์ุรี 1 9 10 เชียงใหม่ ออคิด คุณมัลลิการ์ / 083-0202111

19 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุพรรณบุรี 31 13 44 ดวงตะวันเชียงใหม่ คุณมัลลิการ์ / 083-0202111

20 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุราษฎร์ธานี 15 17 32 โลตัสปางสวนแก้ว คุณมัลลิการ์ / 083-0202111



ลําดับ หน่วยงาน รวม โรงแรมที่พัก ผู้ประสาน หมายเหตุ

ที่ จังหวัด ผู้บรหิาร/ข้าราชการ สมาชกิสภา จนท.อบจ.

รายละเอยีดของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ 

การกระจายอํานาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฏริูปประเทศ

วันที่ 7 - 9 ตุลาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ  วันอังคารที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.2558

จํานวนผู้เข้าร่วม (คน)

21 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุรินทร์ 18 14 32 ดิเอ็มเพรส คุณมัลลิการ์ / 083-0202111

22 องค์การบริหารส่วนจังหวัด หนองคาย 11 11 22 โลตัสปางสวนแก้ว คุณมัลลิการ์ / 083-0202111

23 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแกว้ 2 13 15 ว ีวัลเล่ย ์บูติค/ดวงตะวัน คุณมัลลิการ์ / 083-0202111

24 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อํานาจเจริญ 7 20 27 ดิเอ็มเพรส คุณมัลลิการ์ / 083-0202111

25 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปัตตานี 96 25 121 คุ้มภูคํา คุณนิภาพร / 083-4711771

26 องค์การบริหารส่วนจังหวัด พระนครศรีอยุธยา 27 16 43 คุ้มภูคํา คุณนิภาพร / 083-4711771

27 องค์การบริหารส่วนจังหวัด พังงา 9 12 21 คุ้มภูคํา คุณนิภาพร / 083-4711771

28 องค์การบริหารส่วนจังหวัด พัทลุง 6 5 11 ว ีวัลเล่ย ์บูติค คุณนิภาพร / 083-4711771

29 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภูเก็ต 9 13 22 วีวัลเล่ย ์/ ibis คุณนิภาพร / 083-4711771

30 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มหาสารคาม 8 - 8 เชียงใหม่ภูคํา คุณนิภาพร / 083-4711771



ลําดับ หน่วยงาน รวม โรงแรมที่พัก ผู้ประสาน หมายเหตุ

ที่ จังหวัด ผู้บรหิาร/ข้าราชการ สมาชกิสภา จนท.อบจ.

รายละเอยีดของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ 

การกระจายอํานาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฏริูปประเทศ

วันที่ 7 - 9 ตุลาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ  วันอังคารที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.2558

จํานวนผู้เข้าร่วม (คน)

31 องค์การบริหารส่วนจังหวัด มุกดาหาร 37 24 61 ดิเอ็มเพรส คุณนิภาพร / 083-4711771

32 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบุรี - - - - คุณนิภาพร / 083-4711771 ไม่เข้าร่วม

33 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชัยภูมิ 16 30 46 ดวงตะวันเชียงใหม่ คุณมาล ี/ 089-8559655

34 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ชุมพร 5 11 16 คุ้มภูคํา คุณมาล ี/ 089-8559655

35 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตรัง 10 15 25 ดวงตะวันเชียงใหม่ คุณมาล ี/ 089-8559655

36 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตราด 1 5 6 ไอบิส คุณมาล ี/ 089-8559655

37 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครนายก 21 16 37 เดอะปาร์ค คุณมาล ี/ 089-8559655

38 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครปฐม 9 17 26 ดวงตะวันเชียงใหม่ คุณมาล ี/ 089-8559655

39 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครพนม 14 25 39 คุ้มภูคํา/ เมย ์ฟราวเวอร์ คุณมาล ี/ 089-8559655

40 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา 23 38 61 อิมพีเรียลแม่ปิง/เชียงใหม่ภูคํา คุณมาล ี/ 089-8559655



ลําดับ หน่วยงาน รวม โรงแรมที่พัก ผู้ประสาน หมายเหตุ

ที่ จังหวัด ผู้บรหิาร/ข้าราชการ สมาชกิสภา จนท.อบจ.

รายละเอยีดของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ 

การกระจายอํานาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฏริูปประเทศ

วันที่ 7 - 9 ตุลาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ  วันอังคารที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.2558

จํานวนผู้เข้าร่วม (คน)

41 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครศรีธรรมราช 5 25 30 โลตัสปางสวนแก้ว คุณสิริพงษ ์/ 088-2529991

42 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี 6 12 18 โรงแรมคุ้มภูคํา คุณสิริพงษ ์/ 088-2529991

43 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นราธวิาส 9 21 30 โรมีน่า คุณสิริพงษ ์/ 088-2529991

44 องค์การบริหารส่วนจังหวัด บุรีรัมย์ 1 - 1 ว ีวัลเล่ย ์บูติค คุณสิริพงษ ์/ 088-2529991

45 องค์การบริหารส่วนจังหวัด บงึกาฬ 8 20 28 เชียงใหม่ภูคํา คุณสิริพงษ ์/ 088-2529991

46 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี 32 32 64 ดวงตะวันเชียงใหม่ คุณสิริพงษ ์/ 088-2529991

47 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ - 4 4 เชียงใหม่ภูคํา คุณสิริพงษ ์/ 088-2529991

48 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปราจนีบุรี 17 23 40 คุ้มภูคํา/เชียงใหม่ภูคํา/แกรนด์นภัส คุณสิริพงษ ์/ 088-2529991

49 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุดรธานี 13 12 25 ดวงตะวันเชียงใหม่ คุณสิริพงษ ์/ 088-2529991

50 องค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจิตร 10 - 10 ibis คุณสุพัชรา / 081-0299447



ลําดับ หน่วยงาน รวม โรงแรมที่พัก ผู้ประสาน หมายเหตุ

ที่ จังหวัด ผู้บรหิาร/ข้าราชการ สมาชกิสภา จนท.อบจ.

รายละเอยีดของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ 

การกระจายอํานาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฏริูปประเทศ

วันที่ 7 - 9 ตุลาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ  วันอังคารที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.2558

จํานวนผู้เข้าร่วม (คน)

51 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นครสวรรค์ 35 30 65 แยกพัก คะ คุณสุพัชรา / 081-0299447

52 องค์การบริหารส่วนจังหวัด กําแพงเพชร 38 15 53 ดิเอ็มเพรส (20 ห้อง) คุณสุพัชรา / 081-0299447

53 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุทัยธานี 16 15 31 เชียงใหม่ออคิด (20 ห้อง) คุณสุพัชรา / 081-0299447

54 องค์การบริหารส่วนจังหวัด สุโขทัย 27 11 38 ดวงตะวันเชียงใหม่ คุณสุพัชรา / 081-0299447

55 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุบลราชธานี 16 20 36 ดวงตะวันเชียงใหม่ คุณสุพัชรา / 081-0299447

56 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เพชรบูรณ์ 36 12 48 กรีนเลค รีสอร์ท คุณสุพัชรา / 081-0299447

57 องค์การบริหารส่วนจังหวัด พษิณุโลก 49 26 75 คุ้มภูคํา/รัชกร วิลล่า คุณสุพัชรา / 081-0299447

58 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตาก 73 23 96 สิรินาถ การ์เด้น คุณสุพัชรา / 081-0299447

59 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลําปาง 53 26 79 คุ้มภูคํา (17 ห้อง) คุณวชิราภรณ ์/ 083-9454621

60 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อุตรดิตถ์ 44 3 47 เชียงใหม่ออคิด (15 ห้อง) คุณวชิราภรณ ์/ 083-9454621



ลําดับ หน่วยงาน รวม โรงแรมที่พัก ผู้ประสาน หมายเหตุ

ที่ จังหวัด ผู้บรหิาร/ข้าราชการ สมาชกิสภา จนท.อบจ.

รายละเอยีดของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ 

การกระจายอํานาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฏริูปประเทศ

วันที่ 7 - 9 ตุลาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ  วันอังคารที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.2558

จํานวนผู้เข้าร่วม (คน)

61 องค์การบริหารส่วนจังหวัด พะเยา 29 21 50 คุณวชิราภรณ ์/ 083-9454621

62 องค์การบริหารส่วนจังหวัด แพร่ 59 23 82 ชม.ภูคํา 22 ทา่น/บทีู พรเีมยีร ์49 ทา่น คุณวชิราภรณ ์/ 083-9454621

63 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลําพูน 43 30 73 แจ้ง ไป-กลับ คุณวชิราภรณ ์/ 083-9454621

64 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงราย 36 36 72 เชียงใหม่ภูคํา คุณวชิราภรณ ์/ 083-9454621

65 องค์การบริหารส่วนจังหวัด นา่น 16 19 35 กรีนเลค รีสอร์ท (15 ห้อง) คุณวชิราภรณ ์/ 083-9454621

66 องค์การบริหารส่วนจังหวัด แมฮ่อ่งสอน 13 19 32 ฟูราม่า คุณวชิราภรณ ์/ 083-9454621

67 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เชียงใหม่ 200 42 242 สํานักปลัดฯ อบจ.ชม.

68 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยะลา 5 1 6 ดวงตะวันเชียงใหม่ คุณนัฐพล / 082-7592558

69 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ราชบุรี 14 22 36 คุ้มภูคํา (20 ห้อง) คุณนัฐพล / 082-7592558

70 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ยโสธร 9 22 31 เชียงใหม่ภูคํา  17 ห้อง คุณนัฐพล / 082-7592558



ลําดับ หน่วยงาน รวม โรงแรมที่พัก ผู้ประสาน หมายเหตุ

ที่ จังหวัด ผู้บรหิาร/ข้าราชการ สมาชกิสภา จนท.อบจ.

รายละเอยีดของผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาวิชาการ 

การกระจายอํานาจแก่ท้องถิ่นเพื่อการปฏริูปประเทศ

วันที่ 7 - 9 ตุลาคม พ.ศ.2558

ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต ิ7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 

ณ  วันอังคารที่  6  ตุลาคม  พ.ศ.2558

จํานวนผู้เข้าร่วม (คน)

71 องค์การบริหารส่วนจังหวัด รอ้ยเอ็ด 2 13 15 ดวงตะวันเชียงใหม่ (2 ห้อง) คุณนัฐพล / 082-7592558

72 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระนอง 2 1 3 ไอบิส คุณนัฐพล / 082-7592558

73 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ระยอง 1 - 1 คุณนัฐพล / 082-7592558

74 องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลพบุรี 3 7 10 ดวงตะวันเชียงใหม่ (2 ห้อง)/พักเอง คุณนัฐพล / 082-7592558

75 องค์การบริหารส่วนจังหวัด เลย 6 8 14 ประสงคพ์ักเอง คุณนัฐพล / 082-7592558

76 องค์การบริหารส่วนจังหวัด อา่งทอง 4 2 6 ดวงตะวันเชียงใหม่ (3 ห้อง) คุณนัฐพล / 082-7592558

1,533 1,196 2,729 
หมายเหตุ วันที่  8  ตุลาคม  2558 จํานวน  250   คน

วันที่  9  ตุลาคม  2558 จํานวน  350   คน
                                                                          จํานวน  200  คน

รวม
นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการอบรมสัมมนา  
นายกฯและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม ่เข้ารว่มการอบรมสัมมนา   

บุคลากร เจ้าหน้าที่ สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เข้าร่วมการอบรมสัมมนา


