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คํานําคํานํา  

 ศูนย�ข�าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ได�ดําเนินการภารกิจการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสาร
ตลาดแรงงานสู�ตําบล หมู�บ�าน โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือขยายเครือข�ายการให�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน
ให�ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีระดับตําบล และหมู�บ�าน เป-นการให�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานผ�านเว็บไซต�ของ
กรมการจัดหางาน ช�วยลดข้ันตอน ค�าใช�จ�ายและระยะเวลาท่ีต�องใช�สําหรับการไปติดต�อราชการ และทําให�ผู�
เข�าสู�ตลาดแรงงานมีข�อมูลประกอบการสมัครงาน รวมถึงข�อมูลท่ีเป-นประโยชน�ในการเลือกศึกษาต�อและเลือก
ประกอบอาชีพในอนาคตอีกด�วย 
 

 จากการดําเนินงานการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานสู�ตําบล หมู�บ�าน ป3 2559ใน
พ้ืนท่ี ท่ีรับผิดชอบ ได�แก�จั งหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี  จั งหวัดนนทบุรี  จั งหวัดปทุมธานี  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรีศูนย�ข�าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ได�จัดทําผลการดําเนินงานการ
ขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานสู�ตําบล หมู�บ�าน ป3 2559 และสํารวจการรับรู�ข�อมูลข�าวสาร
ตลาดแรงงาน และประโยชน�จากการใช�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานผ�านเว็บไซต�กรมการจัดหางานจาก
กลุ�มเป8าหมาย เพ่ือเป-นแนวทางในการปรับปรุงเก่ียวกับการดําเนินการภารกิจการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสาร
ตลาดแรงงานสู�ตําบล หมู�บ�าน ให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 

                                                                                           ศูนย�ข�าวสารตลาดแรงงาน 
                                                                                                กันยายน 2559 
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ผลการผลการดําเนินงานดําเนินงาน  
การขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน  

  สู�ตําบล หมู�บ�านป� สู�ตําบล หมู�บ�านป� 25525599  
  

 ศูนย�ข�าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ได�ดําเนินการภารกิจการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสาร
ตลาดแรงงาน สู�ตําบล หมู�บ�าน  มีวัตถุประสงค� เพ่ือขยายเครือข�ายการให�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานให�
ครอบคลุมถึงพ้ืนท่ีระดับตําบล และหมู�บ�าน เป,นการให�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานผ�านเว็บไซต�ของกรมการ
จัดหางาน ซ่ึงจะช�วยส�งเสริมให�ประชาชนทุกกลุ�มสามารถได�รับรู�ข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน อย�างถูกต�อง เพียงพอ 
และรวดเร็วยิ่งข้ึน นําไปสู�ความสัมฤทธิ์ผลในการหางาน การมีงานทํา และมีรายได�เหมาะสมกับการดํารงชีวิตตาม
สภาพเศรษฐกิจและสังคมในป6จจุบัน โดยส�งเจ�าหน�าท่ีไปประชาสัมพันธ�แนะนําบริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานของ
กรมการจัดหางานผ�านเว็บไซต� www.doe.go.th แก�เจ�าหน�าท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน อาจารย�แนะแนวใน
สถานศึกษา เพ่ือให�ทราบถึง ข�อมูลการให�บริการและการใช�บริการด�านต�างๆ ของกรมการจัดหางาน เช�น การ
ลงทะเบียนสมัครงาน ข�อมูลตําแหน�งงานว�าง คําแนะนําการไปทํางานต�างประเทศ ข�อมูลด�านตลาดแรงงาน และการ
ขออนุญาตทํางานของแรงงานต�างด�าว ฯลฯ และสามารถนําไปขยายผลแก�ประชาชนท่ีอยู�ในพ้ืนท่ีให�เข�าถึงบริการ
ดังกล�าวได�อย�างรวดเร็ว 

 ในปC 2559 ศูนย�ข�าวสารตลาดแรงงานภาคกลาง ได�ดําเนินการการขยายเครือข�าย รวมท้ังสิ้น 6 จังหวัด
ได�แก�  จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี  
โดยมีกลุ�มเปHาหมาย จํานวน 159  แห�ง แบ�งเป,นสถานศึกษา จํานวน 61 แห�ง องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จํานวน  
98แห�ง ได�สอบถามเก่ียวกับการรับรู�ข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานของกลุ�มเปHาหมาย และประโยชน�จากการใช�บริการ
ข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานผ�านเว็บไซต�กรมการจัดหางาน สรุปได�ดังนี้ 
 

1. การรับรู�ข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานของกลุ�มเป%าหมาย 
 1.1 กลุ�มเป%าหมาย กลุ�มเปHาหมายท่ีได�ตอบแบบประเมิน มีจํานวน 159 ราย ประกอบด�วยอาจารย�
แนะแนวในสถานศึกษา จํานวน 61 รายเจ�าหน�าท่ีองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินจํานวน 98ราย 
 1.2 การรับรู�ข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานผ�านส่ือต�างๆ  
 

ช�องทางการรับรู�ข�อมูล 
ระดับการรับรู�ข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานผ�านส่ือ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด �� ร�อยละ 
วารสาร/สิ่งพิมพ� 47 

(29.56) 
56 

(35.22) 
41 

(25.78) 
12 

(7.55) 
3 

(1.89) 
3.83 76.60 

อินเตอร�เน็ต 36 
(22.64) 

81 
(50.94) 

29 
(18.24) 

9 
(5.66) 

4 
(2.52) 

3.86 77.20 

โทรทัศน� 22 
(13.84) 

64 
(40.25) 

55 
(34.59) 

15 
(9.43) 

3 
(1.89) 

3.55 71.00 

วิทยุ/วิทยุชุมชน 4 
(2.52) 

37 
(23.27) 

68 
(42.77) 

35 
(22.01) 

15 
(9.43) 

2.87 57.40 

เพ่ือน/ญาติ/คนในครอบครัว 5 
(3.14) 

39 
(24.53) 

59 
(37.11) 

38 
(23.90) 

18 
(11.32) 

2.84 56.80 

หอกระจายข�าว 7 
(4.40) 

33 
(20.76) 

52 
(32.70) 

38 
(23.90) 

29 
(18.24) 

2.69 53.80 
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 จากการสอบถามพบว�าโดยภาพรวมแล�วกลุ�มเปHาหมายมีการรับรู�ข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานผ�าน
ช�องทางอินเตอร�เน็ตมากท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 77.20 รองลงมารับรู�ผ�านวารสาร/สิ่งพิมพ� ร�อยละ 76.60ผ�านโทรทัศน� 
ร�อยละ 71.00 ผ�านวิทยุ/วิทยุชุมชน ร�อยละ 57.40ผ�านเพ่ือน/ญาติ/คนในครอบครัว ร�อยละ 56.80 และผ�านหอ
กระจายข�าว ร�อยละ 53.80 โดยมีรายละเอียดระดับการรับรู�ข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานผ�านสื่อ ดังนี้ 
 (1) วารสาร/ส่ิงพิมพ0 มีการรับรู�ข�อมูลข�าวสารอยู�ในระดับมาก คิดเป,นร�อยละ 35.22 รองลงมา
ระดับมากท่ีสุดร�อยละ 29.56 ระดับปานกลาง ร�อยละ 25.78 ระดับน�อย ร�อยละ 7.55 และระดับน�อยท่ีสุด ร�อยละ 1.89 
โดยเฉลี่ยแล�วกลุ�มเปHาหมาย รับรู�ผ�านทางวารสาร/สิ่งพิมพ� คิดเป,นร�อยละ 76.60 (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.83) 
 (2) อินเตอร0เน็ต  มีการรับรู�ข�อมูลข�าวสารอยู�ในระดับมาก คิดเป,นร�อยละ 50.94 รองลงมาระดับ
มากท่ีสุด ร�อยละ 22.64 ระดับปานกลาง ร�อยละ 18.24 ระดับน�อย ร�อยละ 5.66 และระดับน�อยท่ีสุด ร�อยละ 2.52 
โดยเฉลี่ยแล�วกลุ�มเปHาหมาย มีการรับรู�ผ�านทางอินเตอร�เน็ตคิดเป,นร�อยละ 77.20 (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.86) 
 (3) โทรทัศน0มีการรับรู�ข�อมูลข�าวสารอยู�ในระดับมาก คิดเป,นร�อยละ 40.25 รองลงมาระดับปาน
กลางร�อยละ 34.59ระดับมากท่ีสุด ร�อยละ 13.84 ระดับน�อย ร�อยละ 9.43และระดับน�อยท่ีสุด ร�อยละ1.89 โดยเฉลี่ย
แล�วกลุ�มเปHาหมาย รับรู�ผ�านทางโทรทัศน� คิดเป,นร�อยละ 71.00(ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.55) 
 (4) วิทยุ/วิทยุชุมชน มีการรับรู�ข�อมูลข�าวสารอยู�ในระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 42.77 
รองลงมาระดับมาก ร�อยละ 23.27 ระดับน�อย ร�อยละ 22.01 ระดับน�อยท่ีสุด ร�อยละ 9.43 และระดับมากท่ีสุดร�อยละ
2.52 โดยเฉลี่ยแล�วกลุ�มเปHาหมาย มีการรับรู�ผ�านวิทยุ/วิทยุชุมชน คิดเป,นร�อยละ 57.40 (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.87) 
 (5) เพ่ือน/ญาติ/คนในครอบครัวมีการรับรู�ข�อมูลข�าวสารอยู�ในระดับปานกลางมากท่ีสุดคิดเป,น
ร�อยละ 37.11 รองลงมาระดับมาก ร�อยละ 24.53 ระดับน�อย ร�อยละ 23.90 ระดับน�อยท่ีสุด ร�อยละ 11.32และระดับ
มากท่ีสุด ร�อยละ 3.14 โดยเฉลี่ยแล�วกลุ�มเปHาหมาย มีการรับรู�ผ�านเพ่ือน/ญาติ/คนในครอบครัวคิดเป,นร�อยละ 56.80(
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.84)  
 (6) หอกระจายข�าว มีการรับรู�ข�อมูลข�าวสารอยู�ในระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 32.70  
รองลงมาระดับน�อยร�อยละ 23.90 ระดับมากร�อยละ 20.76 ระดับน�อยท่ีสุด ร�อยละ 18.24 และระดับมากท่ีสุด ร�อยละ 
4.40 โดยเฉลี่ยแล�วกลุ�มเปHาหมาย มีการรับรู�ผ�านหอกระจายข�าว คิดเป,นร�อยละ 53.80 (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.69)  

 

แผนภูมิ  แสดงการรับรู�ข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานผ�านส่ือต�างๆ 
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 1.3  ช�องทางการรับรู�ข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานเพ่ิมเติม 

 
 

ช�องทางการรับรู�ข�อมูลเพ่ิมเติม จํานวน (ครั้ง) ร�อยละ 

ทางไลน� (Line) 52 23.85 

ทางอีเมล(E-mail) 35 16.06 

ทางเฟสบุ\ค(Facebook) 99 45.41 

อาสาสมัครแรงงาน 26 11.93 

ช�องทางอ่ืนๆ ... 6 2.75 

รวม 218 100.00 

  

 จากการสอบถามพบว�าโดยภาพรวมแล�วกลุ �มเปHาหมายมีความต�องการรับรู �ข �อมูลข�าวสาร
ตลาดแรงงานเพิ่มเติมผ�านช�องทางเฟสบุ\คมากท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 45.41รองลงมาต�องการรับรู�ผ�านทางไลน�ร�อยละ 
23.85 ผ�านทางอีเมลร�อยละ 16.06 และผ�านอาสาสมัครแรงงาน ร�อยละ 11.93 
 1.4  การรับทราบเก่ียวกับเว็บไซต0กรมการจัดหางาน 
  จากการสอบถามพบว�า กลุ�มเปHาหมายทราบว�ากรมการจัดหางานมีเว็บไซต�www.doe.go.thใน
การให�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน คิดเป,นร�อยละ 58.50 และไม�ทราบ คิดเป,นร�อยละ 41.50 
 1.5 การใช�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานผ�านเว็บไซต0กรมการจัดหางาน www.doe.go.th 
 

บริการจากเว็บไซต0ของกรมการจัดหางาน จํานวน (ครั้ง) ร�อยละ 

ข�อมูลตําแหน�งงานในประเทศ 46 21.30 

ข�อมูลแนะแนวอาชีพ 70 32.41 

ข�อมูลการไปทํางานต�างประเทศ 12 5.55 

ข�อมูลด�านตลาดแรงงาน (LMI) 37 17.13 

ข�อมูลการตรวจและคุ�มครองคนหางาน 38 17.59 

ข�อมูลการจัดระบบแรงงานต�างด�าว 13 6.02 

รวม 216 100.00 

 

 จากการสอบถามพบว�ากลุ�มเปHาหมายมีการใช�ข�อมูลด�านแนะแนวอาชีพมากที่สุด คิดเป,นร�อยละ
32.41 รองลงมาข�อมูลตําแหน�งงานในประเทศ ร�อยละ 21.30ข�อมูลการตรวจและคุ�มครองคนหางาน ร�อยละ 17.59 
ข�อมูลด�านตลาดแรงงาน (LMI) ร�อยละ 17.13 ข�อมูลการจัดระบบแรงงานต�างด�าว ร�อยละ6.02 และข�อมูลการไป
ทํางานต�างประเทศร�อยละ 5.55 นอกจากนั้น พบว�า กลุ�มเปHาหมายมีเว็บไซต�ของตนเองในการเผยแพร�ประชาสัมพันธ�
ข�อมูลข�าวสาร คิดเป,นร�อยละ 67.92 



 

 

2. การใช�ประโยชน0และระดับการใช�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานของกลุ�มเป%าหมาย
 2.1 กลุ�มเป%าหมาย  
  กลุ�มเปHาหมายท่ีได�ตอบแบบประเมิน มีจํานวน 
ส�วนท�องถ่ิน จํานวน 13 รายอาจารย�แนะแนวในสถานศึกษา จํานวน 
จํานวน 17 ราย 

 2.2 ระดับการได�รับประโยชน0จากการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน
  กลุ�มเปHาหมายมีความคิดเห็นว�าการขยายเครือข�ายข�อมูลข�า
หมู�บ�านมีประโยชน� คิดเป,นร�อยละ 69
ระดับมาก ร�อยละ 42.74 ระดับปานกลาง 
 

แผนภูมิ  แสดงระดับการใช�ประโยชน0จากการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาด

 2.3. ประโยชน0จากการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน
 กลุ�มเปHาหมายมีความคิดเห็นว�า การขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน ทําให�มีข�อมูล
ข�าวสารตลาดแรงงานสําหรับเผยแพร�แก� นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปในท�องถ่ิน มากท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 
35.68รองลงมาทําให�เข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�ง�ายและรวดเร็ว 
ในการหางาน ร�อยละ 30.05 
 

ประโยชน0จากการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน

ลดค�าใช�จ�าย และระยะเวลาในการหางาน

มีข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานสําหรับเผยแพร�แก�นักเรียน นักศึกษา 
ประชาชนท่ัวไปในท�องถ่ิน 

ทําให�เข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�ง�ายและรวดเร็วข้ึน

 
  
 

มาก
ร�อยละ 42.74

การใช�ประโยชน0และระดับการใช�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานของกลุ�มเป%าหมาย
 

กลุ�มเปHาหมายท่ีได�ตอบแบบประเมิน มีจํานวน 124ราย ประกอบด�วย
รายอาจารย�แนะแนวในสถานศึกษา จํานวน 5 รายนักเรียน จํานวน 

ระดับการได�รับประโยชน0จากการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน
กลุ�มเปHาหมายมีความคิดเห็นว�าการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน สู�ตําบล 

69.40 โดยมีความเห็นว�ามีประโยชน�อยู�ในระดับมากท่ีสุด
ระดับปานกลาง ร�อยละ 44.36  และระดับน�อย ร�อยละ 7.26  

แผนภูมิ  แสดงระดับการใช�ประโยชน0จากการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาด

ประโยชน0จากการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน 
กลุ�มเปHาหมายมีความคิดเห็นว�า การขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน ทําให�มีข�อมูล

ข�าวสารตลาดแรงงานสําหรับเผยแพร�แก� นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปในท�องถ่ิน มากท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 
ข�อมูลข�าวสารได�ง�ายและรวดเร็ว ร�อยละ 34.27 และสามารถลดค�าใช�จ�ายและ

ประโยชน0จากการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน จํานวน (ครั้ง

ลดค�าใช�จ�าย และระยะเวลาในการหางาน 64 

มีข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานสําหรับเผยแพร�แก�นักเรียน นักศึกษา 
76 

ทําให�เข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�ง�ายและรวดเร็วข้ึน 73 

รวม 213 

น�อย
ร�อยละ 7.26

ปานกลาง
ร�อยละ 

มากที่สุด
ร�อยละ 5.64

หน�า 4 

 

การใช�ประโยชน0และระดับการใช�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานของกลุ�มเป%าหมาย 

ประกอบด�วยเจ�าหน�าท่ีองค�กรปกครอง
จํานวน 89 รายและประชาชน 

ระดับการได�รับประโยชน0จากการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน 
วสารตลาดแรงงาน สู�ตําบล 

นระดับมากท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 5.64  

แผนภูมิ  แสดงระดับการใช�ประโยชน0จากการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน 

 

กลุ�มเปHาหมายมีความคิดเห็นว�า การขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน ทําให�มีข�อมูล
ข�าวสารตลาดแรงงานสําหรับเผยแพร�แก� นักเรียน  นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปในท�องถ่ิน มากท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 

และสามารถลดค�าใช�จ�ายและระยะเวลา

ครั้ง) ร�อยละ 

30.05 

35.68 

34.27 

 100.00 

ปานกลาง
ร�อยละ 44.36
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 2.4ระดับของการใช�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานผ�านเว็บไซต0กรมการจัดหางาน 
 

 

ข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน 
ระดับการใช�ข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานผ�านเว็บไซต0กรมการจัดหางาน 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย 
น�อย
ท่ีสุด �� ร�อยละ 

ข�อมูลตําแหน�งงานในประเทศ 5 
(4.03) 

29 
(23.39) 

55 
(44.36) 

14 
(11.29) 

21 
(16.93) 

2.86 57.20 

ข�อมูลแนะแนวอาชีพ 13 
(10.48) 

38 
(30.64) 

46 
(37.10) 

12 
(9.68) 

15 
(12.10) 

3.18 63.60 

ข�อมูลการไปทํางานต�างประเทศ 4 
(3.23) 

23 
(18.55) 

45 
(36.29) 

33 
(26.61) 

19 
(15.32) 

2.68 53.60 

ข�อมูลด�านตลาดแรงงาน (LMI) 7 
(5.64) 

32 
(25.81) 

43 
(34.68) 

23 
(18.55) 

19 
(15.32) 

2.88 57.60 

ข�อมูลการตรวจและคุ�มครอง
คนหางาน 

12 
(9.68) 

37 
(29.84) 

40 
(32.25) 

20 
(16.13) 

15 
(12.10) 

3.09 61.80 

ข�อมูลการจัดระบบแรงงานต�างด�าว 7 
(5.64) 

22 
(17.74) 

49 
(39.52) 

29 
(23.39) 

17 
(13.71) 

2.78 55.60 

 

 จากการสอบถามความคิดเห็น พบว�า โดยภาพรวมแล�วข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานท่ีกลุ�มเปHาหมายมี
การใช�บริการมากท่ีสุด คือ ข�อมูลแนะแนวอาชีพ คิดเป,นร�อยละ 63.60  รองลงมาข�อมูลการตรวจและคุ�มครอง
คนหางาน ร�อยละ 61.80  ข�อมูลด�านตลาดแรงงาน (LMI) ร�อยละ 57.60  ข�อมูลตําแหน�งงานในประเทศ ร�อยละ 
57.20  ข�อมูลการจัดระบบแรงงานต�างด�าว ร�อยละ 55.60  และข�อมูลการไปทํางานต�างประเทศ ร�อยละ 53.60    
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) ข�อมูลตําแหน�งงานในประเทศมีการใช�บริการอยู�ในระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 
44.36 รองลงมาระดับมาก ร�อยละ 23.39 ระดับน�อยท่ีสุด ร�อยละ16.93 ระดับน�อย ร�อยละ 11.29 และระดับมาก
ท่ีสุด ร�อยละ 4.03  โดยเฉลี่ยแล�วกลุ�มเปHาหมาย มีการใช�บริการข�อมูลตําแหน�งงานในประเทศ ร�อยละ 57.20(ค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 2.86)  
 (2) ข�อมูลแนะแนวอาชีพมีการใช�บริการในระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 37.10รองลงมา
ระดับมากร�อยละ 30.64 ระดับน�อยท่ีสุด ร�อยละ 12.10 ระดับมาก ร�อยละ 10.48 และระดับน�อย ร�อยละ 9.68    โดย
เฉลี่ยแล�วกลุ�มเปHาหมาย มีการใช�บริการข�อมูลแนะแนวอาชีพ ร�อยละ 63.60 (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.18)  
 (3) ข�อมูลการไปทํางานต�างประเทศกลุ�มเปHาหมายใช�บริการอยู�ในระดับปานกลางมากที่สุด คิด
เป,นร�อยละ 36.29 รองลงมาระดับน�อย ร�อยละ 26.61 ระดับมากร�อยละ 18.55 ระดับน�อยท่ีสุด ร�อยละ 15.32 และ
ระดับมากท่ีสุด ร�อยละ 3.23 โดยเฉลี่ยแล�วกลุ�มเปHาหมาย มีการใช�บริการข�อมูลการไปทํางานต�างประเทศ       ร�อยละ 
53.60 (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 2.68)  
 (4) ข�อมูลด�านตลาดแรงงาน (LMI) มีการใช�บริการอยู�ในระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 
34.68 รองลงมาระดับมาก ร�อยละ 25.81 ระดับน�อย ร�อยละ 18.55 ระดับน�อยท่ีสุด ร�อยละ 15.32 และระดับมาก
ท่ีสุด ร�อยละ 5.64 โดยเฉลี่ยแล�วกลุ�มเปHาหมายมีการใช�บริการข�อมูลตลาดแรงงาน (LMI)ร�อยละ 57.60 (ค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 2.88)  
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 (5) ข�อมูลการตรวจและคุ�มครองคนหางานมีการใช�บริการอยู�ในระดับปานกลางมากท่ีสุดคิดเป,น
ร�อยละ 32.25 รองลงมาระดับมาก ร�อยละ 29.84 ระดับน�อย ร�อยละ 16.13 ระดับน�อยท่ีสุด ร�อยละ 12.10 และ
ระดับมากท่ีสุด ร�อยละ9.68  โดยเฉลี่ยแล�วกลุ�มเปHาหมาย มีการใช�บริการข�อมูลการตรวจและคุ�มครองคนหางานร�อย
ละ 61.80 (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.09)  
 (6) ข�อมูลการจัดระบบแรงงานต�างด�าวมีการใช�บริการอยู�ในระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเป,นร�อย
ละ 39.52 รองลงมาระดับน�อย ร�อยละ 23.39 ระดับมากร�อยละ 17.74 ระดับน�อยท่ีสุด ร�อยละ 13.71 และระดับมากท่ีสุด
ร�อยละ 5.64  โดยเฉลี่ยแล�วกลุ�มเปHาหมาย มีการใช�บริการข�อมูลการจัดระบบแรงงานต�างด�าว ร�อยละ 55.60 (ค�าเฉลี่ย
เท�ากับ 2.78)  
  

แผนภูมิ  แสดงระดับการใช�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานผ�านเว็บไซต0กรมการจัดหางาน  
 

 
 

 

 2.5  การเช่ือมโยงเว็บไซต0ของกองวิจัยตลาดแรงงาน 
 จากการขอความร�วมมือสถานศึกษาและองค�กรปกครองส�วนท�องถิ่น พบว�า กลุ�มเปHาหมาย 
ได�ทําการเชื่อมเว็บไซต�กองวิจัยตลาดแรงงาน http://lmi.doe.go.th(แบนเนอร�“ข�าวสารตลาดแรงงาน”) จํานวน 29 
แห�ง คือ สถานศึกษา จํานวน 4 แห�ง องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน จํานวน 25แห�ง 
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 2.6  ระดับของความพึงพอใจต�อการใช�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานผ�านเว็บไซต0กรมการจัดหางาน
(www.doe.go.th) 
 

ประเด็นความพึงพอใจ 
ระดับความพึงพอใจต�อการใช�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานผ�านเว็บไซต0กรมการจัดหางาน 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยที่สุด �� S.D. ร�อยละ ความหมาย 
ข�อมูลท่ีได�รับบริการมีความ
จําเป,นต�อหน�วยงานของท�าน 

10 
(8.07) 

45 
(36.29) 

58 
(46.77) 

7 
(5.64) 

4 
(3.23) 

3.40 .85 68.00 ระดับ 
ปานกลาง 

ประโยชน�ของข�อมูลท่ีได�รับ
ตรงตามความต�องการของ
ท�านในการนําไปใช�งาน 

8 
(6.45) 

51 
(41.13) 

44 
(35.48) 

9 
(7.26) 

12 
(9.68) 

3.27 1.03 65.40 ระดับ 
ปานกลาง 

ความรวดเร็วและทันต�อ
เหตุการณ�ในการนําเสนอ 

18 
(14.52) 

31 
(25.00) 

53 
(42.74) 

6 
(4.84) 

16 
(12.90) 

3.23 1.16 64.60 ระดับ 
ปานกลาง 

ความถูกต�องของข�อมูล 19 
(15.32) 

48 
(38.71) 

37 
(29.84) 

18 
(14.52) 

2 
(1.61) 

3.52 .98 70.40 ระดับมาก 

รูปแบบ และเน้ือหาข�อมูล 17 
(13.71) 

46 
(37.10) 

44 
(35.48) 

5 
(4.03) 

12 
(9.68) 

3.41 1.09 68.20 ระดับมาก 

  
 จากการสอบถามความคิดเห็น พบว�า โดยภาพรวมแล�วกลุ�มเปHาหมายมีความพึงพอใจต�อการใช�
บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานมากท่ีสุดในด�านความถูกต�องของข�อมูล คิดเป,นร�อยละ 70.40 รองลงมาคือในด�าน
ของของรูปแบบและเนื้อหาของข�อมูล ร�อยละ 68.20  ข�อมูลท่ีได�รับบริการมีความจําเป,นต�อหน�วยงาน ร�อยละ 68.00 
ข�อมูลท่ีได�รับมีประโยชน�และตรงตามความต�องการในการนําไปใช�งาน ร�อยละ 65.40 และข�อมูลท่ีนําเสนอมีความ
รวดเร็วและทันต�อเหตุการณ� ร�อยละ 64.60  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) ข�อมูลท่ีได�รับมีความจําเปOนต�อหน�วยงานกลุ�มเปHาหมายมีความพึงพอใจในระดับปานกลางมาก
ท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 46.77 รองลงมามีความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก ร�อยละ36.29 ระดับมากท่ีสุด ร�อยละ  8.07 
ระดับน�อย ร�อยละ 5.64 และมีความพึงพอใจในระดับน�อยท่ีสุด ร�อยละ 3.23  โดยเฉลี่ยแล�วกลุ�มเปHาหมาย มีความพึง
พอใจด�านข�อมูลท่ีได�รับบริการมีความจําเป,นต�อหน�วยงาน ร�อยละ 68.00 (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.40)  
 (2) ข�อมูลท่ีได�รับเปOนประโยชน0และตรงตามความต�องการในการนําไปใช�งานกลุ�มเปHาหมายมี
ความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป,นร�อยละ 41.13 รองลงมามีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง ร�อยละ 35.48  
ระดับน�อยท่ีสุด ร�อยละ 9.68 ระดับน�อย ร�อยละ 7.26 และมีความพึงพอใจในระดับมาก ร�อยละ 6.45  โดยเฉลี่ยแล�ว
กลุ�มเปHาหมาย มีความพึงพอใจเก่ียวกับประโยชน�ของข�อมูลท่ีได�รับตรงตามความต�องการในการนําไปใช�งานร�อยละ 
65.40 (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.27)  
 (3) ความรวดเร็วและทันต�อเหตุการณ0ในการนําเสนอ  กลุ�มเปHาหมายมีความพึงพอใจในระดับ     
ปานกลางมากท่ีสุด คิดเป,นร�อยละ 42.74 รองลงมามีความพึงพอใจอยู�ในระดับมาก ร�อยละ 25.00 ระดับมากท่ีสุด ร�อย
ละ 14.52 ระดับน�อยท่ีสุด ร�อยละ 12.90 และมีความพึงพอใจในระดับน�อย ร�อยละ 4.84  โดยเฉลี่ยแล�วกลุ�มเปHาหมายมี
ความพึงพอใจในการนําเสนอข�อมูลรวดเร็วและทันต�อเหตุการณ� ร�อยละ 64.60 (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.23)  
 (4) ความถูกต�องของข�อมูลกลุ�มเปHาหมายมีความพึงพอใจในความถูกต�องของข�อมูลในระดับมาก  
คิดเป,นร�อยละ 38.71 รองลงมามีความพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลางร�อยละ 29.84 ระดับมากท่ีสุด ร�อยละ 15.32
ระดับน�อย ร�อยละ 14.52 และมีความพึงพอใจในระดับน�อยท่ีสุด ร�อยละ 1.61  โดยเฉลี่ยแล�วกลุ�มเปHาหมาย มีความ
พึงพอใจในความถูกต�องของข�อมูลร�อยละ 70.40 (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.52)  
  



 

 (5) รูปแบบ และเนื้อหาข�อมูล  
คิดเป,นร�อยละ 37.10 รองลงมาพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง 
ร�อยละ 9.68 และมีความพึงพอใจในระดับน�อยร�อยละ 
และเนื้อหาข�อมูล ร�อยละ 68.20 (ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 

แผนภูมิ  แสดงระดับความพึงพอใจจากการใช�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน

 

  2.7  การนําข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน
  
   

วิธีการท่ีกลุ�มเป%าหมายนําข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานไปเผยแพร�

ติดบอร�ดประชาสัมพันธ� 

หอกระจายข�าว 

วิทยุชุมชน 

ห�องสมุด/ศูนย�บริการข�อมูลข�าวสารประจําตําบล

   

 จากการสอบถามกลุ�มเปHาหมาย พบว�
คิดเป,นร�อยละ 70.97  ในขณะท่ีไม�นําไปเผยแพร�ต�อ 
บอร�ดประชาสัมพันธ�มากท่ีสุดร�อยละ 
ตลาดแรงงาน ร�อยละ 17.48 เผยแพร�ทางหอกระจายข�าว 
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หน�วย : ร�อยละ 

รูปแบบ และเนื้อหาข�อมูล  กลุ�มเปHาหมายมีความพึงพอใจในรูปแบบและเนื้อหาข�อมูลระดับมาก
งลงมาพึงพอใจอยู�ในระดับปานกลาง ร�อยละ 35.48 ระดับมากท่ีสุด ร�อยละ 

พึงพอใจในระดับน�อยร�อยละ 4.03  โดยเฉลี่ยแล�วกลุ�มเปHาหมาย มีความพึงพอใจในรูปแบบ
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 3.41)  

 

แสดงระดับความพึงพอใจจากการใช�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน
ผ�านเว็บไซต0กรมการจัดหางาน 

การนําข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานไปเผยแพร�ต�อของกลุ�มเป%าหมาย

วิธีการท่ีกลุ�มเป%าหมายนําข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานไปเผยแพร� จํานวน (ครั้ง
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ศูนย�บริการข�อมูลข�าวสารประจําตําบล 18 

รวม 103 

จากการสอบถามกลุ�มเปHาหมาย พบว�า กลุ�มเปHาหมายนําข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน
ในขณะท่ีไม�นําไปเผยแพร�ต�อ ร�อยละ 29.03โดยกลุ�มเปHาหมายเลือกวิธีการเผยแพร�ทาง

ร�อยละ 70.87รองลงมาเผยแพร�ทางห�องสมุดหรือศูนย�
เผยแพร�ทางหอกระจายข�าว ร�อยละ 7.77 และเผยแพร�ทางวิทยุชุมชน ร�อยละ 
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กลุ�มเปHาหมายมีความพึงพอใจในรูปแบบและเนื้อหาข�อมูลระดับมาก
ระดับมากท่ีสุด ร�อยละ 13.71ระดับน�อยท่ีสุด 

โดยเฉลี่ยแล�วกลุ�มเปHาหมาย มีความพึงพอใจในรูปแบบ

แสดงระดับความพึงพอใจจากการใช�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงาน 

 
ไปเผยแพร�ต�อของกลุ�มเป%าหมาย 

ครั้ง) ร�อยละ 

70.87 

7.77 

3.88 

17.48 

 100.00 

ข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานไปเผยแพร�ต�อ
กลุ�มเปHาหมายเลือกวิธีการเผยแพร�ทางติด

หรือศูนย�บริการข�อมูลข�าวสาร
และเผยแพร�ทางวิทยุชุมชน ร�อยละ 3.88 

9.6
8

มากท่ีสุด

มาก

ปานกลาง

น�อย

น�อยท่ีสุด
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 โดยสรุปแล�ว กลุ�มเปHาหมายมีความคิดเห็นว�าได�รับประโยชน�จากการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสาร
ตลาดแรงงาน คิดเป,นร�อยละ 69.40โดยประโยชน�ท่ีได�รับ คือ ทําให�มีข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานสําหรับเผยแพร�แก�
นักเรียน นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปในท�องถ่ิน มากท่ีสุด รองลงมาสามารถเข�าถึงข�อมูลข�าวสารได�ง�ายและรวดเร็วข้ึน
และลดค�าใช�จ�ายและระยะเวลาในการหางานนอกจากนั้น ยังทําให�สามารถหางานได�ง�ายข้ึนและตรงตามความต�องการ 
ทําให�มีความรู�ในด�านตลาดแรงงานและภาวะเศรษฐกิจมากข้ึนส�วนข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานท่ีเข�าใช�บริการทาง
เว็บไซต�มากท่ีสุด เป,นข�อมูลแนะแนวอาชีพ รองลงมาข�อมูลการตรวจและคุ�มครองคนหางาน ข�อมูลด�านตลาดแรงงาน 
(LMI) ข�อมูลตําแหน�งงานในประเทศ และข�อมูลการจัดระบบแรงงานต�างด�าว  สําหรับความพึงพอใจที่ได�รับจาก
การใช�บริการข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานผ�านเว็บไซต�กรมการจัดหางาน (www.doe.go.th)พบว�า มีความพึง
พอใจในด�านความถูกต�องของข�อมูลมากท่ีสุดรองลงมารูปแบบและเนื้อหาของข�อมูล ข�อมูลท่ีได�รับบริการมีความ
จําเป,นต�อหน�วยงาน ข�อมูลท่ีได�รับมีประโยชน�และตรงตามความต�องการในการนําไปใช�งาน และข�อมูลท่ีนําเสนอมี
ความรวดเร็วและทันต�อเหตุการณ� ในขณะท่ีเม่ือได�รับข�อมูลแล�วกลุ�มเปHาหมายจะนําไปเผยแพร� โดยการติดบอร�ด
ประชาสัมพันธ�มากท่ีสุด รองลงมาเผยแพร�ทางห�องสมุดหรือศูนย�บริการข�อมูลข�าวสารประจําตําบล  เผยแพร�ทาง
หอกระจายข�าวและเผยแพร�ทางวิทยุชุมชน 
  

3.  ปSญหา อุปสรรค และข�อเสนอแนะ 
 3.1  ปSญหา และอุปสรรค 
  จากการสอบถามกลุ�มเปHาหมายเก่ียวกับป6ญหาและอุปสรรคจากการใช�บริการข�อมูลข�าวสาร
ตลาดแรงงานผ�านเว็บไซต�ของกรมการจัดหางาน พบว�า บางครั้งไม�สามารถเข�าใช�งานในเว็บไซต�ได� เนื่องจากระบบ
อินเตอร�เน็ตช�า 
 3.2ประโยชน0ท่ีได�รับ และข�อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
  ประโยชน�ท่ีกลุ�มเปHาหมายได�รับและให�ข�อเสนอแนะในการขยายเครือข�ายข�อมูลข�าวสาร
ตลาดแรงงาน ดังนี้ 
  (1) ควรมีการเผยแพร�อย�างต�อเนื่องและเผยแพร�ทางสื่ออ่ืนๆ อีกช�องทางหนึ่งเพ่ือให�เป,นท่ีรู�จัก 
กว�างขวางมากข้ึน 
  (2) ทําให�ทราบข�อมูลข�าวสารตลาดแรงงานทันต�อเหตุการณ� 
  (3)  ทําให�ทราบถึงความต�องการของตลาดแรงงานท้ังในประเทศและต�างประเทศ 
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ลําดับท่ี สถานศึกษา โทรศัพท�
1 โรงเรียนบ
านกะบกเต้ีย 08-3163-5145

หมู� 5  บ
านกะบกเต้ีย  ต.กะบกเต้ีย  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท
2 โรงเรียนบ
านวังคอไห (สงฆ+ประชาชนูทิศ) 0-5694-7180

หมู� 3  บ
านวังคอไห  ต.สุขเดือนห
า  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท
3 โรงเรียนบ
านหนองยาง 0-5640-7867

หมู� 2  บ
านหนองยาง  ต.สุขเดือนห
า  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท
4 โรงเรียนบ
านเขาเกล็ด 0-5644-8440

หมู� 8  บ
านเขาเกล็ด  ต.หนองมะโมง  อ.หนองมะโมง  จ.ชัยนาท
5 โรงเรียนบ
านหนองตะขบ 0-5641-5883

หมู� 4  บ
านหนองตะขบ  ต.หนองมะโมง  อ.หนองมะโมง  จ.ชัยนาท
6 โรงเรียนบ
านวังตะเคียน (ขยันการนาวีราษฎร+อุทิศ) 0-5640-1064

หมู� 4  บ
านวังตะเคียน  ต.วังตะเคียน  อ.หนองมะโมง  จ.ชัยนาท
7 โรงเรียนบ
านหนองหวาย 0-5644-0006

หมู� 5  บ
านหนองหวาย  ต.วังตะเคียน  อ.หนองมะโมง  จ.ชัยนาท
8 โรงเรียนบ
านหนองขุ�นมิตรภาพท่ี 136 0-5643-0088

หมู� 1  บ
านหนองขุ�น  ต.หนองขุ�น  อ.วัดสิงห+  จ.ชัยนาท
9 โรงเรียนวัดโคกสุก 0-5644-8400

หมู� 3  บ
านโคกสุก  ต.หนองน
อย  อ.วัดสิงห+  จ.ชัยนาท
10 โรงเรียนวัดบ�อแร� (วิจิตราษฏร+บํารุง) 0-5694-9094

หมู� 1  บ
านบ�อแร�  ต.บ�อแร�  อ.วัดสิงห+  จ.ชัยนาท
11 โรงเรียนวัดวังหมัน 0-5641-5912

หมู� 4  บ
านวังหมัน  ต.วังหมัน  อ.วัดสิงห+  จ.ชัยนาท
12 โรงเรียนวัดหนองจิก 0-5646-6142

หมู� 6  บ
านหนองจิก  ต.บ�อแร�  อ.วัดสิงห+  จ.ชัยนาท
13 โรงเรียนวัดหนองแขม 0-5655-4316

หมู� 10  บ
านหนองแขม  ต.ดงคอน  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท
14 โรงเรียนวัดหัวเด�น 08-4951-5553

หมู� 10  บ
านหัวเด�น  ต.บางขุด  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท
15 โรงเรียนวัดโรงวัว 0-5641-5809

หมู� 8  บ
านวัดโรงวัว  ต.เสือโฮก  อ.เมือง  จ.ชัยนาท
16 โรงเรียนวัดนางลือ 0-5647-7269

หมู� 2  บ
านนางลือ  ต.นางลือ  อ.เมือง  จ.ชัยนาท
ลําดับท่ี องค�การบริหารส�วนท�องถ่ิน โทรศัพท�

1.  กลุ�มเป$าหมายจังหวัดชัยนาท จํานวน  29   แห�ง
ตาราง  รายช่ือกลุ�มเป$าหมายท่ีเป-นเครือข�ายในจังหวัดชัยนาท



17 องค+การบริหารส�วนตําบลสุขเดือนห
า 0-5694-7121
เลขท่ี 99 หมู� 6  ต.สุขเดือนห
า  อ.เนินขาม  จ.ชัยนาท 

18 เทศบาลเมืองชัยนาท 0-5641-4444
เลขท่ี 58/36  ถ.วงษ+โต  ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยนาท

19 องค+การบริหารส�วนจังหวัดชัยนาท 0-5647-6617
ถนนพหลโยธิน  ต.เขาท�าพระ  อ.เมือง  จ.ชัยนาท

20 เทศบาลตําบลนางลือ 0-5647-7234
ต.ในเมือง  อ.เมือง  จ.ชัยนาท

21 เทศบาลตําบลเสือโฮก 0-5645-6134-5
เลขท่ี 93  หมู� 11  ต.เสือโฮก  อ.เมือง  จ.ชัยนาท

22 องค+การบริหารส�วนตําบลบ�อแร� 0-5694-9096
เลขท่ี 190  หมู� 1  ต.บ�อแร�  อ.วัดสิงห+  จ.ชัยนาท

23 องค+การบริหารส�วนตําบลวังหมัน 0-5641-5231
เลขท่ี 204  หมู� 3  ต.วังหมัน  อ.วัดสิงห+  จ.ชัยนาท

24 เทศบาลตําบลหนองขุ�น 0-5641-0940
ต.หนองขุ�น  อ.วัดสิงห+  จ.ชัยนาท

25 เทศบาลตําบลหนองน
อย 0-5641-5798
ต.หนองน
อย  อ.วัดสิงห+  จ.ชัยนาท

26 เทศบาลตําบลดงคอน 0-5641-0839
เลขท่ี 32/1  หมู� 4  ต.ดงคอน  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท

27 เทศบาลตําบลบางขุด 0-5648-4231
หมู� 6  ต.บางขุด  อ.สรรคบุรี  จ.ชัยนาท

28 เทศบาลตําบลวังตะเคียน 0-5695-0086
ต.วังตะเคียน  อ.หนองมะโมง  จ.ชัยนาท

29 เทศบาลตําบลหนองมะโมง 0-5646-6984-5
เลขท่ี 51 หมู� 1  ต.หนองมะโมง  อ.หนองมะโมง  จ.ชัยนาท

ลําดับท่ี สถานศึกษา โทรศัพท�
1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ+สวัสด์ิพณิชการ 0-2967-5050

เลขท่ี 14/5  ถ.พิบูลย+สงคราม  ต.สวนใหญ�  อ.เมือง  จ.นนทบุรี
2 พณิชยการนนทบุรี 0-2968-5722

เลขท่ี 25/1  หมู� 6  ถ.ประชาราษฎร+  ต.ตลาดขวัญ  อ.เมือง  จ.นนทบุรี
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนวิทย+บริหารธุรกิจ 0-2580-1111

เลขท่ี 114  ซ.นนทบุรี 46  ถ.สนามบินน้ํา  ต.ท�าทราย  อ.เมือง  จ.นนทบุรี

2.  กลุ�มเป$าหมายจังหวัดนนทบุรี จํานวน  20   แห�ง
ตาราง  รายช่ือกลุ�มเป$าหมายท่ีเป-นเครือข�ายในจังหวัดนนทบุรี



4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง 0-2920-6440
เลขท่ี 91/2  ถ.บางกรวย-ไทรน
อย  ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

5 โรงเรียนวัดลาดปลาดุก 0-2834-2034
หมู� 6  บ
านบางไผ�  ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

6 โรงเรียนพระแม�สกลสงเคราะห+ 0-2571-7220
เลขท่ี 179/7  ต.โสนลอย  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

7 โรงเรียนระด่ิงหินประชาสรรค+ 0-2903-6979
หมู� 7  ต.พิมลราช  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

8 โรงเรียนสุเหร�าเขียว 0-2925-6151
หมู� 8  บ
านสุเหร�าเขียว  ต.ละหาร  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

9 โรงเรียนสุเหร�าปากคลองลํารี 0-2923-0686
หมู� 2  บ
านปากคลองลํารี  ต.ละหาร  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

10 โรงเรียนสุเหร�าลากค
อน 0-2925-6182
หมู� 6  บ
านสุเหร�าลากค
อน  ต.ละหาร  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี

11 โรงเรียนวัดคลองขวาง (จรูญชนม+ราษฎร+บํารุง) 0-2921-9288
หมู� 6  บ
านคลองขวาง  อ.ไทรน
อย  จ.นนทบุรี

12 วิทยาลัยเทคนิคนนทบุรี 0-2985-5111
เลขท่ี 116  ถ.ฤชุพันธุ+  ต.ราษฎร+นิยม  อ.ไทรน
อย  จ.นนทบุรี

13 โรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรี 0-2985-5640
เลขท่ี 25  หมู� 3  บ
านปลายคลองขุนศรี  ต.ไทรใหญ�  อ.ไทรน
อย  จ.นนทบุรี

14 โรงเรียนวัดมะสงมิตรภาพท่ี 55 0-2598-9274
หมู� 6  ต.ทวีวัฒนา  อ.ไทรน
อย  จ.นนทบุรี

ลําดับท่ี องค�การบริหารส�วนท�องถ่ิน โทรศัพท�
15 องค+การบริหารส�วนตําบลขุนศรี 0-2921-9058

ถ.พิมลราชา  ต.ขุนศรี  อ.ไทรน
อย  จ.นนทบุรี
16 เทศบาลตําบลไทรน
อย 0-2597-1010

เลขท่ี 10/11  หมู� 1  ต.คลองขวาง  อ.ไทรน
อย  จ.นนทบุรี
17 องค+การบริหารส�วนตําบลราษฎร+นิยม 0-2985-5194

เลขท่ี 48/48  หมู� 6  ต.ราษฎร+นิยม  อ.ไทรน
อย  จ.นนทบุรี
18 องค+การบริหารส�วนตําบลบางบัวทอง 0-2157-5620

ต.บางบัวทอง  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี
19 องค+การบริหารส�วนตําบลบางรักพัฒนา 0-2925-3408

เลขท่ี 5  หมู� 6  ต.บางรักพัฒนา  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี
20 องค+การบริหารส�วนตําบลบางรักใหญ� 0-2926-6620

ต.บางรักใหญ�  อ.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี



ลําดับท่ี สถานศึกษา โทรศัพท�
1 โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 0-2569-1011

หมู� 15  ต.บึงคําพร
อย  อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี
2 โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 0-2563-1200

หมู� 17  บ
านคลองสิบ  ต.บึงทองหลาง  อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี
3 โรงเรียนวัดทศทิศ 0-2995-2276

หมู� 2  บ
านคลอง 11  ต.บึงทองหลาง  อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี
4 โรงเรียนวัดสุวรรณ 0-2549-5209

หมู� 11  บ
านบึงทองหลาง  ต.บึงทองหลาง  อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี
5 โรงเรียนวัดคลองชัน 0-2533-2344

หมู� 3  ถ.ลําลูกกา  ต.ลาดสวาย  อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี
6 โรงเรียนวัดปKญจทายิกาวาส 0-2560-1055

หมู� 2  หมู�บ
านคลองห
า  ต.ลาดสวาย  อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี
7 โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 0-2150-2450

เลขท่ี 51/1  หมู� 14  ต.ลําไทร  อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี
8 โรงเรียนวัดลาดสนุ�น 0-2532-2211

หมู� 7  ต.คูคต  อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี
9 โรงเรียนวัดสมุหราษฎร+บํารุง 0-2569-1650-1

หมู� 1  ต.ลําลูกกา  อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี
10 โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปLตยาราม 0-2546-1293

หมู� 4  ถ.รังสิต-นครนายก  ต.บึงน้ํารักษ+  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี
11 โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 0-2577-1203

เลขท่ี 96/12  หมู� 3  ถ.รังสิต-นครนายก  ต.บึงยี่โถ  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี
12 โรงเรียนวัดแสงสรรค+ 0-2533-1099

หมู� 6  ถ.รังสิต-นครนายก  ต.ประชาธิปKตย+  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี
13 โรงเรียนวัดอัยยิการาม 0-2546-1255

หมู� 4  ถ.รังสิต-นครนายก  ต.ลําผักกูด  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี
14 โรงเรียนวัดตะวันเรือง 0-2986-6328

หมู� 11  บ
านคลองสี่  ต.คลองสี่  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
15 โรงเรียนวัดมูลเหล็ก 0-2904-5727

หมู� 11  บ
านคลองหก  ต.คลองหก  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
16 โรงเรียนวัดอู�ข
าว 0-2019-3977

หมู� 8  บ
านอู�ข
าว  ต.คลองเจ็ด  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

3.  กลุ�มเป$าหมายจังหวัดปทุมธานี จํานวน  20   แห�ง
ตาราง  รายช่ือกลุ�มเป$าหมายท่ีเป-นเครือข�ายในจังหวัดปทุมธานี



ลําดับท่ี องค�การบริหารส�วนท�องถ่ิน โทรศัพท�
17 องค+การบริหารส�วนตําบลคลองหก 0-2904-5504

เลขท่ี 16/3  หมู� 11  ต.คลองหก  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
18 องค+การบริหารส�วนตําบลบึงคําพร
อย 0-2987-9101

เลขท่ี 1  หมู� 8  ต.บึงคําพร
อย  อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี
19 องค+การบริหารส�วนตําบลลําลูกกา 0-2987-0310

เลขท่ี 1  หมู� 18  ต.ลําลูกกา  อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี
20 เทศบาลเมืองคูคต 0-2191-1558-60

เลขท่ี 999  หมู� 18  ต.คูคต  อ.ลําลูกกา  จ.ปทุมธานี

ลําดับท่ี สถานศึกษา โทรศัพท�
1 วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี 0-3641-1083

เลขท่ี 323  ถ.นารายณ+มหาราช  ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี 0-3662-6242

เลขท่ี 139  หมู� 6  ถ.สระแก
ว-ปMาหวาย  ต.ปMาตาล  อ.เมือง  จ.ลพบุรี
3 วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 0-3661-3444

เลขท่ี5/45  ต.ปMาตาล  อ.เมือง  จ.ลพบุรี
4 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 0-3661-3475

เลขท่ี 60/10  หมู� 3  ถ.นเรศวร  ต.ปMาตาล  อ.เมือง  จ.ลพบุรี
5 โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ
าย 0-3649-0100

หมู� 4  บ
านหนองแกเต่ือย  ต.โคกตูม  อ.เมือง  จ.ลพบุรี
6 โรงเรียนบ
านโคกแสมสาร 08-7932-5469

หมู� 4  บ
านโคกแสมสาร  ต.โคกแสมสาร  อ.โคกเจริญ  จ.ลพบุรี
7 โรงเรียนบ
านวังตาอินทร+ 08-1285-0785

หมู� 10  บ
านวังตาอินทร+  ต.ยางราก  อ.โคกเจริญ  จ.ลพบุรี
8 โรงเรียนบ
านสระเพลง 0-3649-0141

หมู� 4  บ
านสระเพลง  ต.ยางราก  อ.โคกเจริญ  จ.ลพบุรี
9 โรงเรียนบ
านหนองมะค�า 08-1851-5724

หมู� 1  บ
านหนองมะค�า  ต.หนองมะค�า  อ.โคกเจริญ  จ.ลพบุรี
10 โรงเรียนบ
านท�ากรวด 08-1899-5478

หมู� 1  บ
านท�ากรวด  ต.แก�งผักกูด  อ.ท�าหลวง  จ.ลพบุรี
11 โรงเรียนบ
านหนองประดู� 0-3679-0642

เลขท่ี 290  หมู� 2  บ
านหนองประดู�  ต.หนองผักแว�น  อ.ท�าหลวง  จ.ลพบุรี
12 โรงเรียนบ
านหัวลํา 0-3642-6133

4.  กลุ�มเป$าหมายจังหวัดลพบุรี จํานวน  20   แห�ง
ตาราง  รายช่ือกลุ�มเป$าหมายท่ีเป-นเครือข�ายในจังหวัดลพบุรี



เลขท่ี 140/1  หมู� 4  บ
านหัวลํา  ต.หัวลํา  อ.ท�าหลวง  จ.ลพบุรี
13 โรงเรียนอนุบาลท�าหลวง 08-1291-0454

หมู� 9  บ
านท�าหลวง  ต.ท�าหลวง  อ.ท�าหลวง  จ.ลพบุรี
14 โรงเรียนบ
านหลุมข
าว  -

หมู� 8  บ
านหลุมช
าว  ต.หลุมช
าว  อ.โคกสําโรง  จ.ลพบุรี
15 โรงเรียนวัดสะแกราบ 0-3642-6592

หมู� 9  บ
านสะแกราบ  ต.สะแกราบ  อ.โคกสําโรง  จ.ลพบุรี
ลําดับท่ี องค�การบริหารส�วนท�องถ่ิน โทรศัพท�

16 เทศบาลตําบลปMาตาล 0-3645-1164
เลขท่ี 99  หมู� 7  ต.ปMาตาล  อ.เมือง  จ.ลพบุรี

17 องค+การบริหารส�วนตําบลทะเลชุบศร 0-3661-1438
ต.ทะเลชุบศร  อ.เมือง  จ.ลพบุรี

18 องค+การบริหารส�วนตําบลง้ิวราย 0-3678-1111
เลขท่ี 99  หมู� 3  ต.ง้ิวราย  อ.เมือง  จ.ลพบุรี

19 องค+การบริหารส�วนตําบลแก�งผักกูด 0-3677-6020
หมู� 3  ต.แก�งผักกูด  อ.ท�าหลวง  จ.ลพบุรี

20 องค+การบริหารส�วนตําบลโคกเจริญ 0-3665-1081
หมู� 7  ต.โคกเจริญ  อ.โคกเจริญ  จ.ลพบุรี

ลําดับท่ี องค�การบริหารส�วนท�องถ่ิน โทรศัพท�
1 เทศบาลตําบลกุดนกเปล
า 0-3690-1913

เลขท่ี 99  หมู� 1  ต.กุดนกเปล
า  อ.เมือง  จ.สระบุรี
2 องค+การบริหารส�วนตําบลโคกสว�าง 0-3622-4358

เลขท่ี 9  หมู� 4  ต.โคกสว�าง  อ.เมือง  จ.สระบุรี
3 องค+การบริหารส�วนตําบลดาวเรือง 0-3633-3348

หมู� 4  ต.ดาวเรือง  อ.เมือง  จ.สระบุรี
4 องค+การบริหารส�วนตําบลตลิ่งชัน 0-3671-0772

หมู� 1  ต.ตลิ่งชัน  อ.เมือง  จ.สระบุรี
5 เทศบาลตําบลตะกุด 0-3631-3572

เลขท่ี 99/19  หมู� 6  ต.ตะกุด  อ.เมือง  จ.สระบุรี
6 เทศบาลตําบลปNอกแปNก 0-3639-1250

เลขท่ี 8/5  หมู� 1  ต.หนองโน  อ.เมือง  จ.สระบุรี
7 องค+การบริหารส�วนตําบลปากข
าวสาร 0-3621-4389

หมู� 2  ต.ปากข
าวสาร  อ.เมือง  จ.สระบุรี

5.  กลุ�มเป$าหมายจังหวัดสระบุรี จํานวน  21   แห�ง
ตาราง  รายช่ือกลุ�มเป$าหมายท่ีเป-นเครือข�ายในจังหวัดสระบุรี



8 เทศบาลเมืองสระบุรี 0-3621-1022
เลขท่ี 511  ถ.พิชัยณรงค+สงคราม  ต.ปากเพรียว  อ.เมือง  จ.สระบุรี

9 องค+การบริหารส�วนจังหวัดสระบุรี 0-3622-2997
เลขท่ี 797  ถ.พหลโยธิน  ต.ดาวเรือง  อ.เมือง  จ.สระบุรี

10 องค+การบริหารส�วนตําบลหนองปลาไหล 0-3671-3825
หมู� 1  ต.หนองปลาไหล  อ.เมือง  จ.สระบุรี

11 องค+การบริหารส�วนตําบลเขาวง 0-3626-3334
หมู� 2  บ
านซับบอน  ต.เขาวง  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี

12 เทศบาลตําบลธารเกษม 0-3626-3473
หมู� 3  ถ.สายพระพุทธบาท-โคกตูม  ต.ธารเกษม  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี

13 เทศบาลตําบลพุกร�าง 0-3673-3166
เลขท่ี 108 หมู� 7  ต.พุกร�าง  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี

14 เทศบาลตําบลหนองแก 0-3626-8871
เลขท่ี 123  หมู� 7  ต.หนองแก  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี

15 เทศบาลตําบลห
วยปMาหวาย 0-3636-0418
เลขท่ี 51/3  หมู� 8  ต.ห
วยปMาหวาย  อ.พระพุทธบาท  จ.สระบุรี

16 องค+การบริหารส�วนตําบลช
างไทยงาม 0-3629-8324
เลขท่ี 55  หมู� 5  ต.ง้ิวงาม  อ.เสาไห
  จ.สระบุรี

ลําดับท่ี องค�การบริหารส�วนท�องถ่ิน โทรศัพท�
17 องค+การบริหารส�วนตําบลบ
านยาง 0-3630-1454

เลขท่ี 131  หมู� 5  ต.บ
านยาง  อ.เสาไห
  จ.สระบุรี
18 เทศบาลตําบลต
นตาล-พระยาทด 0-3672-5267

หมู� 4  ถ.ดาวเรือง-ปากบาง  ต.ต
นตาล  อ.เสาไห
  จ.สระบุรี
19 เทศบาลตําบลเมืองเก�า 0-3633-3720

เลขท่ี 33/3  หมู� 3  ต.เมืองเก�า  อ.เสาไห
  จ.สระบุรี
20 เทศบาลตําบลสวนดอกไม
 0-3639-1265

เลขท่ี 25  หมู� 5  ถ.หลวงอดุลย+  ต.สวนดอกไม
  อ.เสาไห
  จ.สระบุรี
21 เทศบาลตําบลเสาไห
 0-3639-1184

ถนนพิชัยณรงค+สงคราม  ต.เสาไห
  อ.เสาไห
  จ.สระบุรี

ลําดับท่ี องค�การบริหารส�วนท�องถ่ิน โทรศัพท�
1 องค+การบริหารส�วนตําบลบางปะหัน 0-3530-1859

เลขท่ี 34/1  ต.บางปะหัน  อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา
2 องค+การบริหารส�วนตําบลโพธิ์สามต
น 0-3520-0790

6.  กลุ�มเป$าหมายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน  49   แห�ง
ตาราง  รายช่ือกลุ�มเป$าหมายท่ีเป-นเครือข�ายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา



เลขท่ี 48/6  หมู� 8  ต.โพธิ์สามต
น  อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา
3 องค+การบริหารส�วนตําบลบ
านลี่ 0-3537-7099

หมู� 3  ต.บ
านลี่  อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา
4 องค+การบริหารส�วนตําบลบางเด่ือ 0-3537-7335

หมู� 2  ต.บางเด่ือ  อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา
5 เทศบาลตําบลบางปะหัน 0-3538-1363

เลขท่ี 90  หมู� 6  ต.บางปะหัน  อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา
6 องค+การบริหารส�วนตําบลบ
านขล
อ 0-3577-6356

หมู� 2  ต.บ
านขล
อ  อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา
7 องค+การบริหารส�วนตําบลพุทเลา 0-3578-0088

ต.พุทเลา  อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา
8 องค+การบริหารส�วนตําบลหันสัง 0-3538-1875

หมู� 3  ต.หันสัง  อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา
9 เทศบาลตําบลคลองจิก 0-3526-9756

เลขท่ี 86/5  หมู� 2  ต.คลองจิก  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา
10 เทศบาลตําบลเชียงรากน
อย 0-3524-6488-9

เลขท่ี 555  หมู� 5  ต.เชียงรากน
อย  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา
11 องค+การบริหารส�วนตําบลตลิ่งชัน 0-3523-6250

หมู� 4  ต.ตลิ่งชัน  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา
12 เทศบาลตําบลบางกระสั้น 0-3520-0159

เลขท่ี 89  หมู� 6  ต.บางกระสั้น  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา
13 องค+การบริหารส�วนตําบลบางประแดง 0-3570-3073

เลขท่ี 32  หมู� 2  ต.บางประแดง  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา
14 องค+การบริหารส�วนตําบลวัดยม 0-3526-4550

เลขท่ี 40/1  หมู� 1  ต.วัดยม  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา
15 องค+การบริหารส�วนตําบลบ
านพลับ 0-3570-2100

หมู� 3  ต.บ
านพลับ  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา
16 องค+การบริหารส�วนตําบลสามเรือน 0-3533-0464

ต.สามเรือน  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา
ลําดับท่ี องค�การบริหารส�วนท�องถ่ิน โทรศัพท�

17 องค+การบริหารส�วนตําบลบ
านโพ 0-3579-5661
เลขท่ี 23/2  หมู� 3  ต.บ
านโพ  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา

18 เทศบาลตําบลบ
านสร
าง 0-3523-0567-8
เลขท่ี 999  หมู� 7  ต.บ
านสร
าง  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา

19 เทศบาลตําบลปราสาททอง 0-3526-2818-9
เลขท่ี 159  หมู� 11  ต.บ
านเลน  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา



20 เทศบาลตําบลตลาดเกรียบ 0-3526-4002-3
เลขท่ี 54  หมู� 5  ต.ตลาดเกรียบ  อ.บางปะอิน  จ.พระนครศรีอยุธยา

21 องค+การบริหารส�วนตําบลปากกราน 0-3570-5222
เลขท่ี 99  หมู� 9  ต.ปากกราน  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

22 องค+การบริหารส�วนตําบลสําเภาล�ม 0-3570-1216
หมู� 5  ต.สําเภาล�ม  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

23 องค+การบริหารส�วนตําบลบ
านใหม� 0-3539-8327
หมู� 4  ต.บ
านใหม�  อ.พระนครศรีอยุธยา

24 องค+การบริหารส�วนตําบลคลองตะเคียน 08-1802-5042
หมู� 8  ต.คลองตะเคียน  อ.พระนครศรีอยุธยา  จ.พระนครศรีอยุธยา

25 องค+การบริหารส�วนตําบลเทพมงคล 0-3520-0931
เลขท่ี 83/5  หมู� 8  ต.เทพมงคล  อ.บางซ
าย  จ.พระนครศรีอยุธยา

26 องค+การบริหารส�วนตําบลปลายกลัด 0-3578-9025
หมู� 8  ต.ปลายกลัด  อ.บางซ
าย  จ.พระนครศรีอยุธยา

27 เทศบาลตําบลบางไทร 0-3537-1032-33
หมู� 4  ต.บางไทร  อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา

28 องค+การบริหารส�วนตําบลบางยี่โท 0-3578-5032-3
หมู� 3  ต.บางยี่โท  อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา

29 องค+การบริหารส�วนตําบลโพแตง 0-3570-4111
เลขท่ี 2/2  หมู� 3  ต.โพแตง  อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา

30 เทศบาลตําบลราชคราม 0-3536-6434
เลขท่ี 78  หมู� 2  ต.ช
างใหญ�  อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา

31 องค+การบริหารส�วนตําบลสนามชัย 0-3520-0707
เลขท่ี 55  หมู� 6  ต.สนามชัย  อ.บางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา

32 องค+การบริหารส�วนตําบลกบเจา 0-3530-8676
หมู� 7  ต.กบเจา  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา

33 องค+การบริหารส�วนตําบลน้ําเต
า  -
หมู� 2  ต.น้ําเต
า  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา

ลําดับท่ี องค�การบริหารส�วนท�องถ่ิน โทรศัพท�
34 องค+การบริหารส�วนตําบลบ
านคลัง 0-3530-2817

หมู� 5  ต.บ
านคลัง  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา
35 องค+การบริหารส�วนตําบลพระขาว 0-3572-6345

หมู� 6  ต.พระขาว  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา
36 เทศบาลตําบลมหาพราหมณ+ 0-3530-7779

หมู� 1  ต.มหาพราหมณ+  อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา
37 องค+การบริหารส�วนตําบลพระยาบันลือ 0-3520-0655



เลขท่ี 45  หมู� 1  ต.พระยาบันลือ  อ.ลาดบัวหลวง
38 เทศบาลตําบลลาดบัวหลวง 0-3537-9392

เลขท่ี 199  หมู� 2  ต.ลาดบัวหลวง  อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา
39 องค+การบริหารส�วนตําบลหลักชัย 0-3524-6745-6

เลขท่ี 25  หมู� 1  บ
านหมู�กอง  ต.หลักชัย  อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา
40 เทศบาลตําบลเจ
าเจ็ด 0-3578-6324

เลขท่ี 99  หมู� 7  ต.เจ
าเจ็ด  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา
41 องค+การบริหารส�วนตําบลชายนา 0-3578-8666

เลขท่ี 159  หมู� 7  ต.ชายนา  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา
42 องค+การบริหารส�วนตําบลดอนทอง 0-3579-0731

เลขท่ี 22  หมู� 2  บ
านดอนทอง  ต.ดอนทอง  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา
43 องค+การบริหารส�วนตําบลบ
านหลวง 0-3575-0835

หมู� 2  ต.บ
านหลวง  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา
44 องค+การบริหารส�วนตําบลมารวิชัย 0-3578-6534

หมู� 4  ต.มารวิชัย  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา
45 องค+การบริหารส�วนตําบลรางจรเข
 0-3524-6941

หมู� 2  ต.รางจรเข
  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา
46 องค+การบริหารส�วนตําบลลาดงา 0-3578-9361

หมู� 3  ต.ลาดงา  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา
47 องค+การบริหารส�วนตําบลสามตุ�ม 0-3520-0251-2

หมู� 4  ต.สามตุ�ม  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา
48 เทศบาลเมืองเสนา 0-3520-1560

เลขท่ี 43  ถ.เสนานาวิน(ก)  ต.เสนา  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา
49 เทศบาลตําบลหัวเวียง 0-3528-8111

เลขท่ี 55  หมู� 9  ต.หัวเวียง  อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา
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