




 

รายละเอียด 
โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลต าบล เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ 

ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส าหรับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
(งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

ระหว่างวันที่ 10 - 19 พฤษภาคม 2566 

¤ 
 

1. โครงการจัดจ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 3 วัน (รุ่นละ 330 คน)  

  มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เพ่ือเตรียมความพร้อมให้เทศบาลต าบลเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการและวิธีการจัดท า
งบประมาณเงินอุดหนุนในฐานะที่จะเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 2. เพ่ือให้บุคลากรของเทศบาลต าบลผู้ผ่านการอบรมสัมมนา สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดท าค าขอ 
ตั้งงบประมาณเงินอุดหนุน ได้แก่ งบเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สามารถน างบประมาณ 
ไปยกระดับการจัดบริการสาธารณะตามอ านาจหน้าที่ให้กับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เทศบาลต าบลมีศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ โดยสามารถบริหารจัดการ
งบประมาณท่ีมีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

  กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเป้าหมาย ประกอบด้วย 
  1. ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลต าบล หรือหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดท าแผนและงบประมาณ 
  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดท าค าของบประมาณเงินอุดหนุน 

2. ค่าใช้จ่ายในการอบรม ให้ผู้เข้ารับการอบรมเบิกค่าใช้จ่ายในการอบรมจากต้นสังกัด ประกอบด้วย 
  2.1 ผู้เข้าอบรมช าระค่าลงทะเบียนอัตราคนละ 4,600 บาท เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ที่พักส าหรับ 

วันอบรม อาหารกลางวันและอาหารเย็นส าหรับวันอบรม อาหารว่างและเครื่องดื่มระหว่างการอบรม  
วัสดุอุปกรณ์ กระเป๋าใส่เอกสาร เอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 

  2.2 ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะส าหรับก่อนและหลังการอบรมให้เบิกจ่ายได้ตามสิทธิจากต้นสังกัด 
  2.3 รายละเอียด ระยะเวลาในการฝึกอบรมและระยะเวลาในการช าระเงินค่าลงทะเบียน 

รุ่นที ่ รหัสหลักสูตร ระยะเวลาการอบรมสัมมนา ระยะเวลาช าระเงินค่าลงทะเบยีน 
5 9 9 9 5 0 5 10 - 12 พฤษภาคม 2566 21 มีนาคม - 3 พฤษภาคม 2566 
6 9 9 9 5 0 6 17 - 19 พฤษภาคม 2566 21 มีนาคม - 10 พฤษภาคม 2566 

3. การช าระค่าลงทะเบียน ให้ผู้เข้ารับการอบรมด าเนินการช าระเงินค่าลงทะเบียน ณ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด โดยระบุรหัส ดังนี้ 

 3.1 Company Code = 9249 (ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม สถ.) 
 3.2 รหัสอ้างอิง Ref.# 1 คือรหัสหลักสูตร 6 หลัก (9995 ตามด้วยรหัสรุ่น 2 หลัก)  
 3.3 รหัสอ้างอิง Ref.# 2 คือรหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

จะรับลงทะเบียนเฉพาะผู้ที่ช าระเงินค่าลงทะเบียนได้เฉพาะที่สาขาของธนาคารกรุงไทยเท่านั้น 

4. ผู้เข้าร่วมการอบรมตามโครงการฯ ต้องช าระเงินค่าลงทะเบียนผ่านทางธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน)  
โดยใช้ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่แนบมาพร้อมนี้เท่านั้น 
1 ใบต่อการลงทะเบียน 1 คน โดยการช าระเงินค่าลงทะเบียนดังกล่าว มีค่าธรรมเนียมที่ต้องช าระส าหรับ  
การด าเนินการของธนาคารอีก จ านวน 10 บาท 

/5. ค่าลงทะเบียน... 
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5. ค่าลงทะเบียนตามข้อ 3 ให้ผู้ เข้าร่วมอบรมฯ ใช้ส าเนาใบรับช าระค่าสาธารณูปโภค และค่าบริการ 
ของธนาคารกรุงไทยเป็นหลักฐานการจ่ายส าหรับการส่งใช้เงินยืมหรือการขอเบิกเงินตามหนังสือกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 762 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 

6. ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมการอบรมตามโครงการฯ ซึ่งจะต้องด าเนินการยืมเงินทดรองราชการ และซื้อตั๋ว
 การเดินทางเข้าร่วมการอบรม (เครื่องบิน, รถโดยสารปรับอากาศ, รถไฟ ฯลฯ) ขอให้ด าเนินการโอนเงิน
 ค่าลงทะเบียน ผ่านธนาคารกรุงไทยให้เรียบร้อยก่อน 

7. กรณีผู้เข้ารับการอบรมได้ช าระเงินค่าลงทะเบียนแล้ว แต่มีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเข้ารับการอบรมได้ ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาส่งบุคลากรอ่ืนเข้ารับการอบรมแทนในรุ่นนั้น  โดยให้ท าเรื่องขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคล และใช้เป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน โดยไม่ต้องแก้ไขรายชื่อ 
ในส าเนาใบรับช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการที่ธนาคารออกให้ และถือส าเนาหนังสือขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงตัวบุคคลมาแสดงในวันรายงานตัวด้วย 

8. เมื่อด าเนินการช าระค่าลงทะเบียนแล้วให้แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ 
ตามแบบตอบรับออนไลน์ที่ลิงก์  https://bit.ly/3nAKBFG หรือ QR Code ที่ปรากฏในท้ายหนังสือนี้   
โดยขอสงวนสิทธิ์ส าหรับผู้ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย และท ารายการส าเร็จเท่านั้น 

9. เมื่อมีผู้สมัครเข้ารับการอบรมครบตามจ านวนและด าเนินการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะได้แจ้งรายชื่อ  
ให้ทราบภายใน 2 วันท าการ โดยสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนการช าระเงินและมีสิทธิ์  
เข้ารับการอบรมได้ที่ลิงก์ https://shorturl.asia/MqIzA หรือ QR Code ที่ปรากฏในท้ายหนังสือนี้ 

10. สอบถามข้อมูลการอบรมได้ทางกลุ่มไลน์ “อบรม ทต. รับตรง” จากลิงก์ https://shorturl.asia/SEhkI 
หรือ QR Code ที่ปรากฏในท้ายหนังสือนี้ 

13. เจ้าหน้าทีผู่้ประสานงาน  

  ประสานงานหลัก : นางสาวณภัทร ชมเชย โทร 08 0123 1516 
    นายณัฏฐ์ฐนนท์ ติ๊บเต็ม โทร 08 2694 4451 

  ภาคกลาง : นายอดิเขต สุทธิศักดิ์ศรี โทร 09 9054 5622 

  ภาคตะวันออก : นายสันติ สาตร์ช่วง โทร 09 4845 2519 

  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : นางสาวเกศิณี ละมุลตรี โทร 06 5170 3312 

    นายสิทธิชัย ผลจันทร์ โทร 06 3271 2200 

  ภาคเหนือ : นางสาวธัญญาเรศ บัวแก้ว โทร 06 1629 9248 

  ภาคใต้ : นางสาวสุกัญญา อุปโคตร โทร 06 1559 1958 
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https://shorturl.asia/SEhkI 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
กลุ่มไลน์ “อบรม ทต. รับตรง” 

https://me-qr.com/T27qEFd
แบบตอบรับฯ  

(ด าเนินการหลังจากช าระเงิน) 

https://me-qr.com/C3Y82qk
ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียน 
การช าระเงินและมีสิทธิ์เข้าอบรม 

 
 
 



             เวลา
  วันท่ี

08.00 น. - 09.00 น. 9.00 น. - 9.30 น. 09.30 น. - 12.00 น. 13.00 น. - 16.00 น. 16.00 น. - 17.30 น. 18.30 น. - 20.00 น.

วันท่ี 1 ลงทะเบียน

พิธีเปิด

(อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถ่ิน

หรือผู้แทน)

บรรยายหัวข้อ ทิศทางการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี

และกระบวนการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน)

อภิปรายแนวทางการจัดท างบประมาณ
และการจัดท าตัวช้ีวัดตามปฏิทินงบประมาณรายจ่าย

และการบันทึกข้อมูลค าของบประมาณ
ในระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดท างบประมาณ

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (BBL)

(ส านักงบประมาณ)

อภิปรายการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
ด้านสาธารณสุขและด้านส่ิงแวดล้อม

(กองสาธารณสุขท้องถ่ินและกองส่ิงแวดล้อมท้องถ่ิน)

อภิปรายการจัดท า
งบประมาณเงินอุดหนุน 

ด้านสาธารณสุข
และด้านส่ิงแวดล้อม

(ต่อ)

             เวลา
  วันท่ี

13.00 น. - 16.00 น. 16.00 น. - 17.30 น. 18.30 น. - 20.00 น.

วันท่ี 2

อภิปรายการจัดท างบประมาณ
เงินอุดหนุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

และด้านสังคม

(กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน)

อภิปรายการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
ด้านบุคลากรส่วนท้องถ่ิน

(ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน)

อภิปรายการจัดท า
งบประมาณเงินอุดหนุน
ด้านบุคลากรส่วนท้องถ่ิน

 (ต่อ)

             เวลา
  วันท่ี

13.00 น. - 16.00 น. 16.00 น. - 17.00 น.

วันท่ี 3

อภิปรายแนวทางและวิธีการบันทึกค าของบประมาณ
ในระบบสารสนเทศเพ่ือขอรับการสนับสนุน

งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (SOLA) 
และเทคนิคการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน

(กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถ่ิน)

สรุปผลการด าเนินงาน 
และแลกเปล่ียนความคิดเห็น

หมายเหตุ 1. ก าหนดการโครงการอบรมสัมมนาฯ น้ี อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ช่วงเช้า ระหว่างเวลา 10.15 - 10.30 น.
3. พักรับประทานอาหารว่างและเคร่ืองด่ืม ช่วงบ่าย ระหว่างเวลา 14.45 - 15.00 น.

ปรับปรุง 17 มีนาคม 2566

อภิปรายการจัดท างบประมาณเงินอุดหนุน 
ด้านการจัดการศึกษา

(กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถ่ิน)

09.00 น. - 12.00 น.

โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลต าบลเพ่ือรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ .ศ. 2561

ระหว่างวันท่ี 8 กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี 19 พฤษภาคม 2566
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บรรยายหัวข้อ แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
และการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(ส านักบริหารการคลังท้องถ่ิน)

09.00 น. - 12.00 น.

ส าหรับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
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ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. หมายเหตุ
1 กระบ่ี เกาะลันตา ทต.เกาะลันตาใหญ่
2 กระบ่ี คลองท่อม ทต.คลองพนพัฒนา
3 กระบ่ี คลองท่อม ทต.ห้วยน ้าขาว
4 กระบ่ี เหนือคลอง ทต.เหนือคลอง
5 กาญจนบุรี ด่านมะขามเตี ย ทต.ด่านมะขามเตี ย
6 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ทต.ล่ินถ่ิน
7 กาญจนบุรี ทองผาภูมิ ทต.สหกรณ์นิคม ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
8 กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต.ท่าล้อ
9 กาญจนบุรี ท่าม่วง ทต.หนองตากยา ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
10 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต.ดอนขมิ น ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
11 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต.พระแท่น
12 กาญจนบุรี ท่ามะกา ทต.พระแท่นล้าพระยา ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
13 กาญจนบุรี พนมทวน ทต.ดอนเจดีย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
14 กาญจนบุรี พนมทวน ทต.หนองสาหร่าย ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
15 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทต.แก่งเสี ยน ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
16 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี ทต.ท่ามะขาม
17 กาญจนบุรี ศรีสวัสด์ิ ทต.เขาโจด ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
18 กาญจนบุรี สังขละบุรี ทต.วังกะ
19 กาญจนบุรี หนองปรือ ทต.สมเด็จเจริญ
20 กาญจนบุรี หนองปรือ ทต.หนองปลาไหล
21 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ทต.สระลงเรือ
22 กาญจนบุรี ห้วยกระเจา ทต.ห้วยกระเจา
23 กาฬสินธ์ุ กมลาไสย ทต.ธัญญา
24 กาฬสินธ์ุ กุฉินารายณ์ ทต.กุดหว้า
25 กาฬสินธ์ุ เขาวง ทต.สงเปลือย
26 กาฬสินธ์ุ ค้าม่วง ทต.นาทัน
27 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต.กุงเก่า
28 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต.ดงสมบูรณ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
29 กาฬสินธ์ุ ท่าคันโท ทต.นาตาล
30 กาฬสินธ์ุ นาคู ทต.ภูแล่นช้าง
31 กาฬสินธ์ุ นามน ทต.สงเปลือย
32 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.กลางหม่ืน
33 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.ขมิ น
34 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.เชียงเครือ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม

รายช่ือเทศบาลต าบลเป้าหมายของโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลต าบล
เพ่ือรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส าหรับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)
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35 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.ภูปอ
36 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.ล้าคลอง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
37 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.หนองสอ
38 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.หลุบ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
39 กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ ทต.เหนือ
40 กาฬสินธ์ุ ยางตลาด ทต.หัวนาค้า
41 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ ทต.มหาไชย
42 กาฬสินธ์ุ สมเด็จ ทต.ล้าห้วยหลัว
43 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ ทต.นามะเขือ
44 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ ทต.โนนน ้าเกลี ยง
45 กาฬสินธ์ุ สหัสขันธ์ ทต.ภูสิงห์
46 กาฬสินธ์ุ หนองกุงศรี ทต.หนองบัว
47 กาฬสินธ์ุ ห้วยเม็ก ทต.ค้าเหมือดแก้ว
48 ก้าแพงเพชร คลองขลุง ทต.ท่าพุทรา
49 ก้าแพงเพชร ทรายทองวัฒนา ทต.ทุ่งทราย
50 ก้าแพงเพชร บึงสามัคคี ทต.ระหาน
51 ขอนแก่น กระนวน ทต.หนองโน ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
52 ขอนแก่น โคกโพธ์ิไชย ทต.บ้านโคก ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
53 ขอนแก่น ชนบท ทต.ชลบถวิบูลย์
54 ขอนแก่น ชุมแพ ทต.โนนหัน ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
55 ขอนแก่น บ้านฝาง ทต.บ้านฝาง
56 ขอนแก่น พระยืน ทต.พระยืน ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
57 ขอนแก่น ภูผาม่าน ทต.โนนคอม
58 ขอนแก่น ภูผาม่าน ทต.ภูผาม่าน
59 ขอนแก่น ภูเวียง ทต.ภูเวียง
60 ขอนแก่น มัญจาคีรี ทต.นาข่า ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
61 ขอนแก่น มัญจาคีรี ทต.มัญจาคีรี
62 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.โนนท่อน
63 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.บึงเนียม
64 ขอนแก่น เมืองขอนแก่น ทต.หนองตูม
65 ขอนแก่น เวียงเก่า ทต.ในเมือง
66 ขอนแก่น แวงน้อย ทต.ก้านเหลือง
67 ขอนแก่น สีชมพู ทต.นาจาน
68 ขอนแก่น สีชมพู ทต.วังเพ่ิม ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
69 ขอนแก่น หนองนาค้า ทต.ขนวน ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
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70 ขอนแก่น หนองนาค้า ทต.หนองนาค้า
71 ขอนแก่น หนองเรือ ทต.กุดกว้าง
72 ขอนแก่น หนองเรือ ทต.โนนทอง
73 ขอนแก่น หนองเรือ ทต.โนนสะอาด
74 ขอนแก่น หนองเรือ ทต.บ้านผือ
75 ขอนแก่น หนองสองห้อง ทต.หนองสองห้อง
76 จันทบุรี ขลุง ทต.ซึ ง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
77 จันทบุรี ขลุง ทต.ตกพรม
78 จันทบุรี ขลุง ทต.บ่อเวฬุ
79 จันทบุรี ขลุง ทต.วันยาว
80 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ทต.คลองพลู
81 จันทบุรี เขาคิชฌกูฏ ทต.ชากไทย
82 จันทบุรี ท่าใหม่ ทต.เนินสูง
83 จันทบุรี ท่าใหม่ ทต.หนองคล้า
84 จันทบุรี โป่งน ้าร้อน ทต.โป่งน ้าร้อน
85 จันทบุรี มะขาม ทต.ปัถวี ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
86 จันทบุรี มะขาม ทต.มะขาม
87 จันทบุรี มะขาม ทต.มะขามเมืองใหม่
88 จันทบุรี เมืองจันทบุรี ทต.ค่ายเนินวง
89 จันทบุรี สอยดาว ทต.ทับช้าง
90 จันทบุรี แหลมสิงห์ ทต.พลิ ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
91 ฉะเชิงเทรา บางน ้าเปรี ยว ทต.ดอนฉิมพลี
92 ฉะเชิงเทรา บางน ้าเปรี ยว ทต.บางน ้าเปรี ยว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
93 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.บางสมัคร ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
94 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.พิมพา ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
95 ฉะเชิงเทรา บางปะกง ทต.หอมศีล
96 ฉะเชิงเทรา บ้านโพธ์ิ ทต.บ้านโพธ์ิ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
97 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.เกาะขนุน
98 ฉะเชิงเทรา พนมสารคาม ทต.เขาหินซ้อน
99 ฉะเชิงเทรา สนามชัยเขต ทต.สนามชัยเขต
100 ชลบุรี เกาะจันทร์ ทต.เกาะจันทร์
101 ชลบุรี เกาะสีชัง ทต.เกาะสีชัง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
102 ชลบุรี บางละมุง ทต.หนองปลาไหล
103 ชลบุรี บางละมุง ทต.ห้วยใหญ่
104 ชลบุรี บ้านบึง ทต.บ้านบึง
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105 ชลบุรี บ้านบึง ทต.หนองไผ่แก้ว
106 ชลบุรี พนัสนิคม ทต.หัวถนน ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
107 ชลบุรี พานทอง ทต.พานทอง
108 ชลบุรี พานทอง ทต.หนองต้าลึง
109 ชลบุรี สัตหีบ ทต.นาจอมเทียน
110 ชลบุรี สัตหีบ ทต.บางเสร่
111 ชลบุรี หนองใหญ่ ทต.หนองใหญ่
112 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.บ้านกล้วย
113 ชัยนาท เมืองชัยนาท ทต.หาดท่าเสา
114 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.บางขุด ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
115 ชัยนาท สรรคบุรี ทต.ห้วยกรด
116 ชัยนาท สรรพยา ทต.เจ้าพระยา
117 ชัยนาท สรรพยา ทต.โพธ์ิพิทักษ์
118 ชัยนาท สรรพยา ทต.โพนางด้าตก
119 ชัยนาท สรรพยา ทต.หาดอาษา
120 ชัยนาท หนองมะโมง ทต.วังตะเคียน
121 ชัยนาท หันคา ทต.หนองแซง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
122 ชัยนาท หันคา ทต.ห้วยงู
123 ชัยนาท หันคา ทต.หันคา
124 ชัยภูมิ เกษตรสมบูรณ์ ทต.บ้านเป้า
125 ชัยภูมิ คอนสาร ทต.ทุ่งลุยลาย ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
126 ชัยภูมิ จัตุรัส ทต.จัตุรัส
127 ชัยภูมิ จัตุรัส ทต.หนองบัวใหญ่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
128 ชัยภูมิ เทพสถิต ทต.เทพสถิต ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
129 ชัยภูมิ บ้านแท่น ทต.บ้านแท่น ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
130 ชัยภูมิ ภูเขียว ทต.ธาตุทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
131 ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ทต.โคกสูง
132 ชุมพร ปะทิว ทต.บางสน
133 ชุมพร ปะทิว ทต.สะพลี
134 ชุมพร สวี ทต.นาโพธ์ิ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
135 ชุมพร สวี ทต.นาโพธ์ิพัฒนา ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
136 ชุมพร หลังสวน ทต.ท่ามะพลา
137 ชุมพร หลังสวน ทต.ปากน ้าหลังสวน ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
138 เชียงราย ขุนตาล ทต.บ้านต้า
139 เชียงราย เชียงของ ทต.บุญเรือง
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140 เชียงราย เชียงของ ทต.ศรีดอนชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
141 เชียงราย เชียงแสน ทต.เวียงเชียงแสน ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
142 เชียงราย เทิง ทต.สันทรายงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
143 เชียงราย ป่าแดด ทต.ป่าแงะ
144 เชียงราย ป่าแดด ทต.ป่าแดด
145 เชียงราย ป่าแดด ทต.ศรีโพธ์ิเงิน ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
146 เชียงราย พาน ทต.สันมะเค็ด
147 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.ท่าสุด
148 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.บ้านดู่
149 เชียงราย เมืองเชียงราย ทต.แม่ยาว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
150 เชียงราย แม่จัน ทต.แม่ค้า ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
151 เชียงราย แม่สาย ทต.แม่สายมิตรภาพ
152 เชียงราย เวียงแก่น ทต.ท่าข้าม ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
153 เชียงราย เวียงชัย ทต.ดอนศิลา ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
154 เชียงราย เวียงชัย ทต.เมืองชุม
155 เชียงราย เวียงชัย ทต.เวียงเหนือ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
156 เชียงราย เวียงป่าเป้า ทต.แม่ขะจาน
157 เชียงราย เวียงป่าเป้า ทต.เวียงกาหลง
158 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต.ตลาดใหญ่
159 เชียงใหม่ ดอยสะเก็ด ทต.ลวงเหนือ
160 เชียงใหม่ พร้าว ทต.น ้าแพร่
161 เชียงใหม่ พร้าว ทต.บ้านโป่ง
162 เชียงใหม่ พร้าว ทต.ป่าไหน่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
163 เชียงใหม่ พร้าว ทต.แม่ป๋ัง
164 เชียงใหม่ พร้าว ทต.เวียงพร้าว
165 เชียงใหม่ แม่แตง ทต.จอมแจ้ง
166 เชียงใหม่ สันทราย ทต.เมืองเล็น
167 เชียงใหม่ สันทราย ทต.สันนาเม็ง
168 เชียงใหม่ สารภี ทต.ดอนแก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
169 ตรัง ปะเหลียน ทต.ท่าข้าม
170 ตรัง ย่านตาขาว ทต.ควนโพธ์ิ
171 ตรัง ย่านตาขาว ทต.ทุ่งกระบือ
172 ตรัง รัษฎา ทต.คลองปาง
173 ตรัง สิเกา ทต.ควนกุน
174 ตรัง ห้วยยอด ทต.ท่างิ ว

Page 5 of 18



ล าดับ จังหวัด อ าเภอ อปท. หมายเหตุ

รายช่ือเทศบาลต าบลเป้าหมายของโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลต าบล
เพ่ือรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส าหรับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

175 ตราด เกาะช้าง ทต.เกาะช้าง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
176 ตราด เกาะช้าง ทต.เกาะช้างใต้
177 ตราด คลองใหญ่ ทต.คลองใหญ่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
178 ตราด แหลมงอบ ทต.น ้าเช่ียว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
179 ตาก แม่ระมาด ทต.แม่จะเรา ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
180 ตาก แม่สอด ทต.ท่าสายลวด
181 นครนายก บ้านนา ทต.บ้านนา
182 นครปฐม นครชัยศรี ทต.ศีรษะทอง
183 นครปฐม บางเลน ทต.บางหลวง
184 นครปฐม พุทธมณฑล ทต.ศาลายา
185 นครปฐม เมืองนครปฐม ทต.บ่อพลับ
186 นครพนม ธาตุพนม ทต.น ้าก้่า
187 นครพนม ธาตุพนม ทต.ฝ่ังแดง
188 นครพนม นาหว้า ทต.นาหว้า
189 นครพนม ศรีสงคราม ทต.สามผง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
190 นครพนม ศรีสงคราม ทต.หาดแพง
191 นครราชสีมา คง ทต.เทพาลัย
192 นครราชสีมา คง ทต.เมืองคง
193 นครราชสีมา ครบุรี ทต.ครบุรีใต้
194 นครราชสีมา ครบุรี ทต.ไทรโยง-ไชยวาล
195 นครราชสีมา เฉลิมพระเกียรติ ทต.ท่าช้าง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
196 นครราชสีมา โชคชัย ทต.โชคชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
197 นครราชสีมา ด่านขุนทด ทต.หนองบัวตะเกียด
198 นครราชสีมา โนนสูง ทต.ด่านคล้า
199 นครราชสีมา บัวใหญ่ ทต.หนองบัวสะอาด
200 นครราชสีมา ปักธงชัย ทต.นกออก ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
201 นครราชสีมา ปักธงชัย ทต.ปักธงชัย
202 นครราชสีมา พระทองค้า ทต.พระทองค้า
203 นครราชสีมา พระทองค้า ทต.สระพระ
204 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.บ้านโพธ์ิ
205 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา ทต.โพธ์ิกลาง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
206 นครราชสีมา เมืองยาง ทต.เมืองยาง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
207 นครราชสีมา ล้าทะเมนชัย ทต.บ้านยาง
208 นครราชสีมา สีคิ ว ทต.หนองน ้าใส
209 นครราชสีมา สีดา ทต.สีดา
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210 นครราชสีมา เสิงสาง ทต.โนนสมบูรณ์
211 นครราชสีมา หนองบุญมาก ทต.หนองหัวแรต
212 นครราชสีมา หนองบุญมาก ทต.แหลมทอง
213 นครศรีธรรมราช ขนอม ทต.ท้องเนียน
214 นครศรีธรรมราช ฉวาง ทต.ฉวาง
215 นครศรีธรรมราช เฉลิมพระเกียรติ ทต.ทางพูน
216 นครศรีธรรมราช ชะอวด ทต.ชะอวด
217 นครศรีธรรมราช เชียรใหญ่ ทต.การะเกด
218 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต.ชะมาย
219 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต.ถ ้าใหญ่
220 นครศรีธรรมราช ทุ่งสง ทต.ท่ีวัง
221 นครศรีธรรมราช ปากพนัง ทต.บางพระ
222 นครศรีธรรมราช พรหมคีรี ทต.ทอนหงส์
223 นครศรีธรรมราช พิปูน ทต.พิปูน
224 นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช ทต.บางจาก
225 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ทต.เขาชุมทอง
226 นครศรีธรรมราช ร่อนพิบูลย์ ทต.หินตก
227 นครศรีธรรมราช ลานสกา ทต.ขุนทะเล
228 นครศรีธรรมราช หัวไทร ทต.หน้าสตน
229 นครสวรรค์ เก้าเลี ยว ทต.เก้าเลี ยว
230 นครสวรรค์ ชุมแสง ทต.ทับกฤช
231 นครสวรรค์ ตาคลี ทต.ช่องแค ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
232 นนทบุรี บางกรวย ทต.ศาลากลาง
233 นนทบุรี บางใหญ่ ทต.บางม่วง
234 นราธิวาส สุคิริน ทต.สุคิริน
235 น่าน นาน้อย ทต.ศรีษะเกษ
236 น่าน เมืองน่าน ทต.กองควาย
237 น่าน สองแคว ทต.ยอด ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
238 บึงกาฬ เซกา ทต.ศรีพนา ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
239 บึงกาฬ บึงโขงหลง ทต.บึงงาม ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
240 บึงกาฬ พรเจริญ ทต.ศรีส้าราญ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
241 บุรีรัมย์ กระสัง ทต.อุดมธรรม
242 บุรีรัมย์ ช้านิ ทต.ช้านิ
243 บุรีรัมย์ นางรอง ทต.ทุ่งแสงทอง
244 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต.บ้านกรวดปัญญาวัฒน์
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245 บุรีรัมย์ บ้านกรวด ทต.หนองไม้งาม
246 บุรีรัมย์ บ้านใหม่ไชยพจน์ ทต.บ้านใหม่ไชยพจน์
247 บุรีรัมย์ ประโคนชัย ทต.แสลงโทน
248 บุรีรัมย์ พลับพลาชัย ทต.พลับพลาชัย ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
249 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต.บ้านบัว
250 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต.หลักเขต
251 บุรีรัมย์ เมืองบุรีรัมย์ ทต.อิสาณ
252 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.ตาจง
253 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.ละหานทราย
254 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.ส้าโรงใหม่
255 บุรีรัมย์ ละหานทราย ทต.หนองตะครอง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
256 บุรีรัมย์ สตึก ทต.ดอนมนต์ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
257 บุรีรัมย์ สตึก ทต.ศรีสตึก
258 บุรีรัมย์ สตึก ทต.สะแก
259 บุรีรัมย์ หนองก่ี ทต.ศาลเจ้าพ่อขุนศรี
260 บุรีรัมย์ หนองหงส์ ทต.ห้วยหิน
261 บุรีรัมย์ ห้วยราช ทต.สามแวง
262 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ทต.บ้านกลาง
263 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน ทต.ร่อนทอง
264 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพานน้อย ทต.บางสะพานน้อย
265 ประจวบคีรีขันธ์ ปราณบุรี ทต.ปราณบุรี
266 ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี ทต.เมืองเก่า
267 ปราจีนบุรี บ้านสร้าง ทต.บ้านสร้าง
268 ปัตตานี โคกโพธ์ิ ทต.นาประดู่
269 ปัตตานี โคกโพธ์ิ ทต.มะกรูด
270 พระนครศรีอยุธยา ท่าเรือ ทต.ท่าหลวง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
271 พระนครศรีอยุธยา บางไทร ทต.ราชคราม
272 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.คลองจิก
273 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.ตลาดเกรียบ
274 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.บางกระสั น
275 พระนครศรีอยุธยา บางปะอิน ทต.ปราสาททอง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
276 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง ทต.ลาดบัวหลวง
277 พระนครศรีอยุธยา ลาดบัวหลวง ทต.สามเมือง
278 พะเยา จุน ทต.ทุ่งรวงทอง
279 พะเยา จุน ทต.เวียงลอ
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280 พะเยา เชียงค้า ทต.เชียงค้า
281 พะเยา ภูซาง ทต.สบบง
282 พะเยา แม่ใจ ทต.บ้านเหล่า
283 พังงา ทับปุด ทต.ทับปุด
284 พังงา ท้ายเหมือง ทต.ล้าแก่น ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
285 พัทลุง ควนขนุน ทต.นาขยาด
286 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.พญาขัน
287 พัทลุง เมืองพัทลุง ทต.ร่มเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
288 พัทลุง ศรีนครินทร์ ทต.อ่างทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
289 พิจิตร บางมูลนาก ทต.บางไผ่
290 พิจิตร โพทะเล ทต.บางคลาน
291 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต.วังกรด
292 พิจิตร เมืองพิจิตร ทต.หัวดง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
293 พิจิตร วังทรายพูน ทต.วังทรายพูน
294 พิจิตร วังทรายพูน ทต.หนองปล้อง
295 พิจิตร สามง่าม ทต.ก้าแพงดิน
296 พิษณุโลก เนินมะปราง ทต.ไทรย้อย ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
297 พิษณุโลก เนินมะปราง ทต.เนินมะปราง
298 พิษณุโลก บางระก้า ทต.พันเสา
299 พิษณุโลก พรหมพิราม ทต.วงฆ้อง
300 เพชรบุรี ชะอ้า ทต.บางเก่า ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
301 เพชรบุรี ท่ายาง ทต.ท่าแลง
302 เพชรบุรี ท่ายาง ทต.หนองจอก
303 เพชรบุรี บ้านแหลม ทต.บางตะบูน
304 เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี ทต.หัวสะพาน
305 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ท่าข้าม
306 เพชรบูรณ์ ชนแดน ทต.ศาลาลาย
307 เพชรบูรณ์ วังโป่ง ทต.วังโป่ง
308 เพชรบูรณ์ วิเชียรบุรี ทต.พุเตย
309 เพชรบูรณ์ หนองไผ่ ทต.บ้านโภชน์
310 เพชรบูรณ์ หล่มสัก ทต.ตาลเด่ียว
311 แพร่ ลอง ทต.แม่ปาน
312 แพร่ ลอง ทต.ห้วยอ้อ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
313 แพร่ สอง ทต.ห้วยหม้าย
314 ภูเก็ต ถลาง ทต.เชิงทะเล
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315 ภูเก็ต ถลาง ทต.ศรีสุนทร
316 มหาสารคาม กันทรวิชัย ทต.ท่าขอนยาง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
317 มหาสารคาม แกด้า ทต.แกด้า ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
318 มหาสารคาม แกด้า ทต.มิตรภาพ
319 มหาสารคาม ช่ืนชม ทต.กุดปลาดุก ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
320 มหาสารคาม เชียงยืน ทต.โพนทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
321 มหาสารคาม นาดูน ทต.หนองไผ่
322 มหาสารคาม บรบือ ทต.บรบือ
323 มหาสารคาม พยัคฆภูมิพิสัย ทต.พยัคฆภูมิพิสัย ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
324 มุกดาหาร ดงหลวง ทต.ดงหลวง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
325 มุกดาหาร ดงหลวง ทต.หนองแคน ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
326 มุกดาหาร ดอนตาล ทต.ดอนตาลผาสุก ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
327 มุกดาหาร ดอนตาล ทต.บ้านแก้ง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
328 มุกดาหาร นิคมค้าสร้อย ทต.นิคมค้าสร้อย
329 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.ดงมอน ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
330 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.นาสีนวน ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
331 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.นาโสก ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
332 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.บางทรายใหญ่
333 มุกดาหาร เมืองมุกดาหาร ทต.โพนทราย
334 มุกดาหาร หนองสูง ทต.บ้านเป้า
335 มุกดาหาร หว้านใหญ่ ทต.ชะโนด
336 มุกดาหาร หว้านใหญ่ ทต.หว้านใหญ่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
337 แม่ฮ่องสอน แม่ลาน้อย ทต.แม่ลาน้อย
338 แม่ฮ่องสอน แม่สะเรียง ทต.แม่สะเรียง
339 ยโสธร ป่าติ ว ทต.ป่าติ ว
340 ยโสธร เมืองยโสธร ทต.ทุ่งแต้
341 ยโสธร เลิงนกทา ทต.กุดเชียงหมี
342 ยโสธร เลิงนกทา ทต.บุ่งค้า
343 ยโสธร เลิงนกทา ทต.ศรีแก้ว
344 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สวาท
345 ยโสธร เลิงนกทา ทต.สามแยก
346 ร้อยเอ็ด เกษตรวิสัย ทต.เมืองบัว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
347 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต.จตุรพักตรพิมาน
348 ร้อยเอ็ด จตุรพักตรพิมาน ทต.ลิ นฟ้า
349 ร้อยเอ็ด ธวัชบุรี ทต.บ้านนิเวศน์
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350 ร้อยเอ็ด พนมไพร ทต.โพธ์ิชัย
351 ร้อยเอ็ด โพธ์ิชัย ทต.เชียงใหม่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
352 ร้อยเอ็ด โพนทราย ทต.โพนทราย ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
353 ร้อยเอ็ด โพนทราย ทต.สามขา
354 ร้อยเอ็ด โพนทอง ทต.โคกสูง
355 ร้อยเอ็ด โพนทอง ทต.แวง
356 ร้อยเอ็ด เมยวดี ทต.เมยวดี ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
357 ร้อยเอ็ด เมืองสรวง ทต.คูเมือง
358 ร้อยเอ็ด ศรีสมเด็จ ทต.โพธ์ิทอง
359 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต.ดอกไม้
360 ร้อยเอ็ด สุวรรณภูมิ ทต.หินกอง
361 ร้อยเอ็ด เสลภูมิ ทต.ขวาว
362 ร้อยเอ็ด หนองฮี ทต.หนองฮี ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
363 ระนอง เมืองระนอง ทต.ปากน ้าท่าเรือ
364 ระยอง แกลง ทต.เนินฆ้อ
365 ระยอง เมืองระยอง ทต.แกลงกะเฉด
366 ระยอง เมืองระยอง ทต.เนินพระ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
367 ระยอง วังจันทร์ ทต.ชุมแสง
368 ราชบุรี จอมบึง ทต.จอมบึง
369 ราชบุรี จอมบึง ทต.ด่านทับตะโก
370 ราชบุรี ด้าเนินสะดวก ทต.ด้าเนินสะดวก
371 ราชบุรี บ้านโป่ง ทต.ห้วยกระบอก
372 ราชบุรี ปากท่อ ทต.ทุ่งหลวง
373 ราชบุรี โพธาราม ทต.เขาขวาง
374 ราชบุรี โพธาราม ทต.คลองตาคต
375 ราชบุรี เมืองราชบุรี ทต.หลักเมือง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
376 ราชบุรี เมืองราชบุรี ทต.หินกอง
377 ราชบุรี สวนผึ ง ทต.บ้านชัฏป่าหวาย
378 ราชบุรี สวนผึ ง ทต.สวนผึ ง
379 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.โคกสลุด
380 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.ท่าโขลง
381 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.บางงา
382 ลพบุรี ท่าวุ้ง ทต.โพตลาดแก้ว
383 ลพบุรี พัฒนานิคม ทต.ดีลัง
384 ลพบุรี พัฒนานิคม ทต.พัฒนานิคม ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
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385 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.กกโก
386 ลพบุรี เมืองลพบุรี ทต.ป่าตาล
387 ล้าปาง เกาะคา ทต.เกาะคาแม่ยาว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
388 ล้าปาง เกาะคา ทต.นาแก้ว
389 ล้าปาง เกาะคา ทต.ล้าปางหลวง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
390 ล้าปาง งาว ทต.หลวงเหนือ
391 ล้าปาง เถิน ทต.เถินบุรี
392 ล้าปาง แม่ทะ ทต.ป่าตันนาครัว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
393 ล้าปาง แม่ทะ ทต.สิริราช
394 ล้าปาง วังเหนือ ทต.วังเหนือ
395 ล้าปาง สบปราบ ทต.สบปราบ
396 ล้าปาง ห้างฉัตร ทต.ห้างฉัตร
397 ล้าพูน บ้านโฮ่ง ทต.ศรีเตี ย
398 ล้าพูน เมืองล้าพูน ทต.ต้นธง
399 ล้าพูน เมืองล้าพูน ทต.ท่าเชียงทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
400 ล้าพูน เมืองล้าพูน ทต.ป่าสัก
401 ล้าพูน เมืองล้าพูน ทต.หนองช้างคืน
402 ล้าพูน แม่ทา ทต.ทากาศ
403 ล้าพูน แม่ทา ทต.ทากาศเหนือ
404 ล้าพูน แม่ทา ทต.ทาทุ่งหลวง
405 ล้าพูน แม่ทา ทต.ทาปลาดุก
406 ล้าพูน ลี ทต.ศรีวิชัย
407 เลย เชียงคาน ทต.เชียงคาน
408 เลย นาด้วง ทต.นาดอกค้า
409 เลย นาแห้ว ทต.นาแห้ว
410 เลย ปากชม ทต.คอนสา
411 เลย ปากชม ทต.เชียงกลม
412 เลย ปากชม ทต.ปากชม
413 เลย ผาขาว ทต.โนนปอแดง
414 เลย ภูกระดึง ทต.ภูกระดึง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
415 เลย ภูเรือ ทต.ภูเรือ
416 เลย เมืองเลย ทต.น ้าสวย
417 เลย วังสะพุง ทต.ศรีสงคราม
418 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทต.สวนกล้วย
419 ศรีสะเกษ กันทรลักษ์ ทต.หนองหญ้าลาด ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
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420 ศรีสะเกษ กันทรารมย์ ทต.กันทรารมย์
421 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ทต.เมืองขุขันธ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
422 ศรีสะเกษ ขุขันธ์ ทต.ศรีสะอาด ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
423 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.กระหวัน
424 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.กันทรอม
425 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.ขุนหาญ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
426 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.โนนสูง
427 ศรีสะเกษ ขุนหาญ ทต.สิ
428 ศรีสะเกษ บึงบูรพ์ ทต.บึงบูรพ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
429 ศรีสะเกษ ปรางค์กู่ ทต.ปรางค์กู่
430 ศรีสะเกษ พยุห์ ทต.พยุห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
431 ศรีสะเกษ โพธ์ิศรีสุวรรณ ทต.โดด
432 ศรีสะเกษ ไพรบึง ทต.ไพรบึง
433 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ ทต.เมืองจันทร์
434 ศรีสะเกษ เมืองจันทร์ ทต.หนองใหญ่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
435 ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ทต.น ้าค้า
436 ศรีสะเกษ ยางชุมน้อย ทต.ยางชุมน้อย
437 ศรีสะเกษ ราษีไศล ทต.บัวหุ่ง
438 ศรีสะเกษ ราษีไศล ทต.ส้มป่อย
439 ศรีสะเกษ วังหิน ทต.บุสูง
440 ศรีสะเกษ วังหิน ทต.วังหิน
441 ศรีสะเกษ ศรีรัตนะ ทต.ศรีรัตนะ
442 ศรีสะเกษ ห้วยทับทัน ทต.ห้วยทับทัน
443 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต.โคกจาน
444 ศรีสะเกษ อุทุมพรพิสัย ทต.สระก้าแพงใหญ่
445 สกลนคร กุดบาก ทต.กุดไห ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
446 สกลนคร กุดบาก ทต.กุดแฮด ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
447 สกลนคร กุดบาก ทต.นาม่อง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
448 สกลนคร กุสุมาลย์ ทต.กุสุมาลย์ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
449 สกลนคร ค้าตากล้า ทต.แพด
450 สกลนคร โคกศรีสุพรรณ ทต.ตองโขบ
451 สกลนคร เจริญศิลป์ ทต.เจริญศิลป์
452 สกลนคร บ้านม่วง ทต.ห้วยหลัว
453 สกลนคร พรรณานิคม ทต.นาใน
454 สกลนคร พรรณานิคม ทต.นาหัวบ่อ
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455 สกลนคร พรรณานิคม ทต.พอกน้อย
456 สกลนคร พรรณานิคม ทต.ไร่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
457 สกลนคร พังโคน ทต.พังโคน
458 สกลนคร พังโคน ทต.พังโคนศรีจ้าปา
459 สกลนคร โพนนาแก้ว ทต.เชียงสือ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
460 สกลนคร โพนนาแก้ว ทต.นาแก้ว
461 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ท่าแร่
462 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.หนองลาด
463 สกลนคร เมืองสกลนคร ทต.ฮางโฮง
464 สกลนคร วานรนิวาส ทต.กุดเรือค้า
465 สกลนคร วานรนิวาส ทต.นาซอ
466 สกลนคร วาริชภูมิ ทต.หนองลาด
467 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต.โคกสี ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
468 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต.บงใต้ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
469 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต.พันนา
470 สกลนคร สว่างแดนดิน ทต.หนองหลวง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
471 สกลนคร ส่องดาว ทต.ท่าศิลา
472 สกลนคร ส่องดาว ทต.วัฒนา
473 สกลนคร อากาศอ้านวย ทต.บะหว้า ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
474 สกลนคร อากาศอ้านวย ทต.โพนแพง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
475 สกลนคร อากาศอ้านวย ทต.วาใหญ่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
476 สกลนคร อากาศอ้านวย ทต.สามัคคีพัฒนา
477 สงขลา กระแสสินธ์ุ ทต.กระแสสินธ์ุ
478 สงขลา ควนเนียง ทต.บางเหรียง
479 สงขลา จะนะ ทต.นาทับ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
480 สงขลา เทพา ทต.เทพา ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
481 สงขลา เทพา ทต.ล้าไพล ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
482 สงขลา นาทวี ทต.นาทวี
483 สงขลา นาทวี ทต.นาทวีนอก
484 สงขลา บางกล้่า ทต.บ้านหาร
485 สงขลา สะเดา ทต.คลองแงะ
486 สงขลา สะเดา ทต.ปริก ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
487 สงขลา สะบ้าย้อย ทต.ท่าพระยา
488 สตูล ทุ่งหว้า ทต.ทุ่งหว้า
489 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต.คลองสวน ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
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490 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต.บางบ่อ
491 สมุทรปราการ บางบ่อ ทต.บางพลีน้อย
492 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.เทพารักษ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
493 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ ทต.บางปู
494 สมุทรสงคราม บางคนที ทต.บางนกแขวก
495 สมุทรสงคราม อัมพวา ทต.สวนหลวง
496 สมุทรสาคร กระทุ่มแบน ทต.สวนหลวง
497 สมุทรสาคร บ้านแพ้ว ทต.หลักห้า
498 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทต.คอกกระบือ
499 สระแก้ว เมืองสระแก้ว ทต.ศาลาล้าดวน
500 สระแก้ว วังสมบูรณ์ ทต.วังสมบูรณ์
501 สระแก้ว วัฒนานคร ทต.วัฒนานคร
502 สระแก้ว อรัญประเทศ ทต.บ้านใหม่หนองไทร
503 สระแก้ว อรัญประเทศ ทต.ฟากห้วย
504 สระบุรี บ้านหมอ ทต.บางโขมด
505 สระบุรี บ้านหมอ ทต.หนองบัว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
506 สระบุรี พระพุทธบาท ทต.พุกร่าง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
507 สระบุรี เมืองสระบุรี ทต.ป๊อกแป๊ก
508 สระบุรี วังม่วง ทต.แสลงพัน
509 สระบุรี วิหารแดง ทต.วิหารแดง
510 สระบุรี วิหารแดง ทต.หนองหมู
511 สระบุรี เสาไห้ ทต.เสาไห้
512 สระบุรี หนองแค ทต.หนองแค
513 สระบุรี หนองโดน ทต.หนองโดน
514 สิงห์บุรี ค่ายบางระจัน ทต.โพสังโฆ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
515 สิงห์บุรี ท่าช้าง ทต.ถอนสมอ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
516 สิงห์บุรี พรหมบุรี ทต.บางน ้าเช่ียว
517 สุโขทัย ทุ่งเสล่ียม ทต.ทุ่งเสล่ียม
518 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทต.บ้านกล้วย
519 สุโขทัย เมืองสุโขทัย ทต.บ้านสวน
520 สุโขทัย ศรีนคร ทต.ศรีนคร
521 สุโขทัย ศรีส้าโรง ทต.ศรีส้าโรง
522 สุโขทัย สวรรคโลก ทต.ป่ากุมเกาะ
523 สุพรรณบุรี ด่านช้าง ทต.ด่านช้าง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
524 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต.บางปลาม้า
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525 สุพรรณบุรี บางปลาม้า ทต.บ้านแหลม
526 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต.โพธ์ิพระยา
527 สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี ทต.สวนแตง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
528 สุพรรณบุรี ศรีประจันต์ ทต.วังหว้า
529 สุพรรณบุรี สองพ่ีน้อง ทต.ทุ่งคอก ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
530 สุพรรณบุรี หนองหญ้าไซ ทต.หนองหญ้าไซ
531 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต.กระจัน
532 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต.จรเข้สามพัน
533 สุพรรณบุรี อู่ทอง ทต.บ้านดอน
534 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ ทต.กาญจนดิษฐ์ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
535 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน ทต.เกาะเต่า
536 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน ทต.บ้านใต้
537 สุราษฎร์ธานี เกาะพะงัน ทต.เพชรพะงัน
538 สุราษฎร์ธานี เคียนซา ทต.เคียนซา
539 สุราษฎร์ธานี ไชยา ทต.พุมเรียง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
540 สุราษฎร์ธานี บ้านนาสาร ทต.ควนศรี ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
541 สุรินทร์ เขวาสินรินทร์ ทต.เขวาสินรินทร์ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
542 สุรินทร์ ชุมพลบุรี ทต.ทุ่งศรีชุมพล ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
543 สุรินทร์ ชุมพลบุรี ทต.นาหนองไผ่
544 สุรินทร์ ชุมพลบุรี ทต.สระขุด
545 สุรินทร์ บัวเชด ทต.บัวเชด ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
546 สุรินทร์ ปราสาท ทต.นิคมปราสาท ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
547 สุรินทร์ เมืองสุรินทร์ ทต.เมืองที ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
548 สุรินทร์ รัตนบุรี ทต.รัตนบุรี
549 สุรินทร์ สนม ทต.แคน
550 สุรินทร์ ส้าโรงทาบ ทต.หม่ืนศรี
551 หนองคาย เฝ้าไร่ ทต.เฝ้าไร่
552 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.บ้านเด่ือ
553 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.ปะโค
554 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.วัดธาตุ
555 หนองคาย เมืองหนองคาย ทต.เวียงคุก ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
556 หนองคาย ศรีเชียงใหม่ ทต.หนองปลาปาก ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
557 หนองคาย สังคม ทต.สังคม
558 หนองบัวล้าภู นากลาง ทต.ฝ่ังแดง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
559 หนองบัวล้าภู โนนสัง ทต.กุดดู่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
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560 หนองบัวล้าภู โนนสัง ทต.โนนสัง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
561 หนองบัวล้าภู โนนสัง ทต.บ้านค้อ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
562 หนองบัวล้าภู โนนสัง ทต.หนองเรือ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
563 หนองบัวล้าภู ศรีบุญเรือง ทต.จอมทอง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
564 หนองบัวล้าภู ศรีบุญเรือง ทต.หนองแก
565 หนองบัวล้าภู สุวรรณคูหา ทต.สุวรรณคูหา
566 อ่างทอง ไชโย ทต.เกษไชโย
567 อ่างทอง เมืองอ่างทอง ทต.ศาลาแดง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
568 อ่างทอง วิเศษชัยชาญ ทต.ม่วงเตี ย ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
569 อ่างทอง แสวงหา ทต.แสวงหา
570 อ้านาจเจริญ ชานุมาน ทต.โคกก่ง
571 อ้านาจเจริญ ชานุมาน ทต.ชานุมาน
572 อ้านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต.นาป่าแซง
573 อ้านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต.ปทุมราชวงศา ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
574 อ้านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ทต.หนองข่า ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
575 อ้านาจเจริญ ลืออ้านาจ ทต.เปือย
576 อ้านาจเจริญ เสนางคนิคม ทต.เสนางคนิคม
577 อ้านาจเจริญ หัวตะพาน ทต.เค็งใหญ่
578 อ้านาจเจริญ หัวตะพาน ทต.รัตนวารีศรีเจริญ
579 อ้านาจเจริญ หัวตะพาน ทต.หัวตะพาน ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
580 อุดรธานี กุดจับ ทต.ปะโค
581 อุดรธานี กู่แก้ว ทต.กู่แก้ว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
582 อุดรธานี กู่แก้ว ทต.คอนสาย ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
583 อุดรธานี ไชยวาน ทต.โพนสูง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
584 อุดรธานี ไชยวาน ทต.หนองแวงแก้มหอม ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
585 อุดรธานี โนนสะอาด ทต.โนนสะอาด ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
586 อุดรธานี เพ็ญ ทต.บ้านธาตุ
587 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.นิคมสงเคราะห์ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
588 อุดรธานี เมืองอุดรธานี ทต.หนองขอนกว้าง ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
589 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.บะยาว ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
590 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.ผาสุก
591 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.วังสามหมอ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
592 อุดรธานี วังสามหมอ ทต.หนองหญ้าไซ
593 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.ศรีธาตุ
594 อุดรธานี ศรีธาตุ ทต.หัวนาค้า ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
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รายช่ือเทศบาลต าบลเป้าหมายของโครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลต าบล
เพ่ือรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส าหรับการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี (งบเงินอุดหนุนท่ีจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)

595 อุดรธานี สร้างคอม ทต.บ้านยวด
596 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.โนนหวาย
597 อุดรธานี หนองวัวซอ ทต.อูบมุง
598 อุดรธานี หนองหาน ทต.โคกสูง
599 อุตรดิตถ์ ท่าปลา ทต.ท่าปลา
600 อุตรดิตถ์ ท่าปลา ทต.ร่วมจิต
601 อุตรดิตถ์ ฟากท่า ทต.ฟากท่า
602 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.งิ วงาม
603 อุตรดิตถ์ เมืองอุตรดิตถ์ ทต.บ้านด่านนาขาม
604 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี ทต.หาดทนง
605 อุทัยธานี หนองฉาง ทต.เขาบางแกรก
606 อุทัยธานี หนองฉาง ทต.หนองฉาง
607 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม
608 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.หนองนกทา ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
609 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.หัวนา ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
610 อุบลราชธานี เข่ืองใน ทต.บ้านกอก
611 อุบลราชธานี นาเยีย ทต.นาจาน ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
612 อุบลราชธานี บุณฑริก ทต.นาโพธ์ิ
613 อุบลราชธานี บุณฑริก ทต.บุณฑริก ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
614 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.กุดชมภู
615 อุบลราชธานี พิบูลมังสาหาร ทต.โพธ์ิไทร ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
616 อุบลราชธานี ม่วงสามสิบ ทต.ม่วงสามสิบ
617 อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี ทต.ขามใหญ่ ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
618 อุบลราชธานี วารินช้าราบ ทต.ธาตุ
619 อุบลราชธานี วารินช้าราบ ทต.บุ่งไหม
620 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ทต.ท่าช้าง
621 อุบลราชธานี สว่างวีระวงศ์ ทต.บุ่งมะแลง
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

แผนที่ : โรงแรม Prince Palace Hotel  
(โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร) 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
โรงแรม Prince Palace Hotel (โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร) 
ที่อยู ่: 488/800 โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 
เบอร์โทรศัพท์ : 02 628 1111 
 
 

 
 https://shorturl.asia/8cZP6 
    สแกนแผนที่การเดินทาง 



 
 
 

   ที่ว่างสำหรับตดิสำเนาเอกสารรบัชำระเงินจากธนาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อหลักสูตร :  โครงการอบรมสมัมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล        รหสัหลักสูตร-รหสัรุ่น : 
เพื่อรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญตัิวิธีการ 
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรบัการจดัทำงบประมาณรายจ่ายประจำป ี
(งบเงินอดุหนนุที่จัดสรรให้แกอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น)  

ชื่อ-สกลุ ผู้เข้ารับการอบรม :  ............................................................................................................................................................ 
 

ชื่อหน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

อำเภอ : …………………………………………………………………………….จังหวัด........................................................................................... 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการชำระเงินผ่าน บมจ. ธนาคารกรุงไทย              
Company Code : 9249 ค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรม สถ.  
 
                                   
ช่ือ-สกุล ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม : .................................................................................................................................................. 
 
รหัสหลักสตูร-รหัสรุ่น (Ref.No1) :       
 
รหัสหน่วยงาน (Ref.No2) :  
 
 
จำนวนเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม (ตัวเลข) :     4,600.-  บาท                                           . 
 

จำนวนเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม (ตัวอักษร) :     -  สี่พันหกร้อยบาทถ้วน  -                           . 
 

ค่าธรรมเนียมการชำระผ่านธนาคาร 10 บาท/รายการ  
อัตราค่าลงทะเบียน คนละ 4,600 บาท 
 
 
                   ลงช่ือ ผู้นำฝาก.................................................. 
                       

         โทรศัพท์ ผู้นำฝาก............................................ 
 

* ขอสงวนสิทธ์ิปิดระบบการชำระเงินเมื่อจำนวนผูเ้ข้าอบรมครบ 330 คน โดยมติ้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า * 
**รหสั อปท. สามารถตรวจสอบได้จาก www.dla.go.th เมนูข้อมลูสารสนเทศ หัวข้อ รหสั อปท. ตามมาตรฐานเขตการปกครองของไทย** 

๙ 5   
รหัสรุ่น 

รุ่นที่ 5  =  05 
รุ่นที่ 6  =  06 
 

      

๙ ๙ ๙ 5   
รหัส สถ. รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น 

ใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
ส่วนของธนาคาร 

วันท่ี................................ 
สาขา............................... 

๙ ๙ 

 
รหัส อปท.* 



คำอธิบายการกรอก 
ใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้ารับการอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ชื่อหลักสูตร : ให้กรอก โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบลเพื่อรองรับการเป็น 
หน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 
สำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

...................................................................... 

รหัสหลักสูตร : ให้กรอก ประกอบด้วยตัวเลข 4 หลักแรก (สำหรับหลักสูตรนี้คือหมายเลข 9995) 
รหัสรุ่น : ให้กรอก ประกอบด้วยตัวเลข 2 หลักหลัง (โดยเริ่มต้น 01 หมายถึง รุ่นที่ 1 หรือ 02  
   หมายถึง รุ่นที่ 2 ................)   
                    ตัวอย่างเช่น                                    โครงการอบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมเทศบาลตำบล 
เพ่ือรองรับการเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 5 

ชื่อ - สกุล ผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ ให้กรอก ชื่อ - สกุล ผู้จะเข้ารับการอบรมฯ  
ชื่อหน่วยงาน ให้กรอก ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทต.) ที่ส่งผู้เข้าอบรมฯ   
อำเภอ ให้กรอก ชื่ออำเภอที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่  
จังหวัด ให้กรอก ชื่อจังหวัดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตั้งอยู่  
รหัสหน่วยงาน ให้กรอก รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วยตัวเลข 7 หลัก  
 โดยสามารถเปิดดูได้จาก www.dla.go.th ข้อมูลสารสนเทศ  
จำนวนเงินค่าเข้ารับการฝึกอบรม : ให้กรอก จำนวนเงินค่าลงทะเบียน (ต่อคน)  

 

หมายเหตุ  
 1. ผู้ประสงค์เข้ารับการอบรมฯ ต้องชำระเงินค่าลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
โดยใช้ใบแจ้งการชำระเงินค่าเข้ารับการอบรม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ส่งมาพร้อมนี้ เท่านั้น  
1 ใบต่อการลงทะเบียน 1 คน  
  2. จำนวนเงินที่ชำระให้แก่ธนาคารจะต้องรวมค่าธรรมเนียม จำนวน 10 บาทต่อรายการ กล่าวคือ     
ถ้าค่าลงทะเบียนคนละ 4,600 บาท รวมเงินที่ต้องชำระให้แก่ธนาคารคนละ 4,610 บาท  
   3. ค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 ให้ผู้เข้ารับการอบรมฯ ใช้ใบเสร็จรับเงินและหรือใบรับ
ชำระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการที่ธนาคารออกให้เป็นหลักฐานการจ่ายสำหรับการส่งใช้เงินยืมหรือการ  
ขอเบิกเงินตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 762 ลงวันที่ 21 เมษายน 2552 

๙ ๙ 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 5 

๙ 5 0 5 


