




ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด รหัส อปท.
1 นาย วัฒนา เชียงทอง รองนายกเทศมนตรี ทต. หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี 5710604
2 นาย อภิรักษ คชนา นายก อบต. อบต. ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี 6710906
3 นาง มนธิดา คําก้อน นักบริหารงานท่ัวไป ทม. กาฬสินธ์ุ เมืองกาฬสินธ์ุ กาฬสินธ์ุ 4460102
4 นาง อรอุมา สิทธิโห รองปลัด อบต. อบต. หนองช้าง สามชัย กาฬสินธ์ุ 6461504
5 นาย กิตติพัทธ์ พิลึก ปลัด อบต. อบต. บึงทับแรต ลานกระบือ กําแพงเพชร 6620704
6 นาง อุไรลักษณ์ ลีปา นักพัฒนาชุมชน อบต. ดินดํา ภูเวียง ขอนแก่น 6401609
7 พันจ่าเอก ปัญญา สุจริต ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต. ธาตุทอง ภูเขียว ชัยภูมิ 5361011
8 ร้อยตํารวจเอก ดอน สมควร สมาชิกสภา อบจ. อบจ. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย 2570101
9 นางสาว เมริษา ไชยวงค์ นักพัฒนาชุมชน อบต. ท่าก๊อ แม่สรวย เชียงราย 6571009
10 นาง ณัฐนันท์ ศรีมอย สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 5570201
11 นาย เนตร ยาวิชัย สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย 5570201
12 นางสาว พจนีย์ ฉวีพัฒน์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ทต. ป่าไผ่ สันทราย เชียงใหม่ 5501403
13 นาย ธนกร อุดมพันธ์ุ รองนายกเทศมนตรี ทต. สันป่าตอง สันป่าตอง เชียงใหม่ 5501202
14 นาย เขียว อ้ันเต้ง นายกเทศมนตรี ทต. ควนกุน สิเกา ตรัง 5920501
15 นาย ตั๋ว แซ่ยั้ง สมาชิกสภา อบต. อบต. คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 6630704
16 นาย ปริญญา ชีวาพนาคีรี สมาชิกสภา อบต. อบต. คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 6630704
17 นาย ป๋อ แซ่ย่าง สมาชิกสภา อบต. อบต. คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 6630704
18 นาย ฮู แซ่กือ สมาชิกสภา อบต. อบต. คีรีราษฎร์ พบพระ ตาก 6630704
19 นาย อรรถพล โกษาแสง นายกเทศมนตรี ทต. นาหว้า นาหว้า นครพนม 5480901
20 นาย สุวรรณศร นครังสุ ประธานสภา อบต. อบต. นาใน โพนสวรรค์ นครพนม 6481007
21 นาย ณรงค์ ขุนทอง สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 5600702
22 นาย ดํารง ประภาสะวัด สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ช่องแค ตาคลี นครสวรรค์ 5600702
23 นางสาว ฐิติมา คุณากรบูรณาการ นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ทม. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 4120401
24 นาย ธีระศักดิ์ จริยากุลวงศ์ หัวหน้าฝ่ายแผนและงบประมาณ ทต. พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย์ 5310901
25 นางสาว ฐานิตา มีพร้อม เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ อบต. โคกว่าน ละหานทราย บุรีรัมย์ 6310607
26 นางสาว ณัฏฐณิชา จันทร์สมศรี นักวิชาการวัฒนธรรม ทต. สตึก สตึก บุรีรัมย์ 5311101
27 นาย สากล ภู่ขันเงิน ปลัด อบต. อบต. หนองใหญ่ สตึก บุรีรัมย์ 6311111
28 นาง ศศกร ต่ายลํายงค์ ปลัด อบต. อบต. คลองเจ็ด คลองหลวง ปทุมธานี 6130203
29 เรืออากาศตรี ปราโมทย์ กัณหาวงศ์ สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี 5130304
30 นาย ไพโรจน์ กล้าหาญ สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี 5130304
31 นาย วิศาล แก่นสาร สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ธัญบุรี ธัญบุรี ปทุมธานี 5130304
32 นาง จิตรา คงวัฒนา สมาชิกสภาเทศบาล ทต. บ้านกรูด บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 5770402
33 นาย ณรงค์ พุกจันทร์ สมาชิกสภาเทศบาล ทต. บ้านกรูด บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 5770402
34 นาย นิธิชัย สนธิ สมาชิกสภาเทศบาล ทต. บ้านกรูด บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 5770402
35 นาง ลลิดา มากมูล สมาชิกสภาเทศบาล ทต. บ้านกรูด บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 5770402
36 นางสาว วรรณี สังข์เฟ่ือง สมาชิกสภาเทศบาล ทต. บ้านกรูด บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 5770402
37 นาย วีระศักดิ์ โชคกิจการ สมาชิกสภาเทศบาล ทต. บ้านกรูด บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 5770402
38 นางสาว อุษณี ภู่งาม สมาชิกสภาเทศบาล ทต. บ้านกรูด บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 5770402
39 นาย พิชญาสิทธ์ิ ปานเมือง หัวหน้าสํานักปลัด ทต. ร่อนทอง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 5770403
40 นางสาว วรมัย อดุลย์เดช หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ ทม. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 4250102
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41 นาย สมบูรณ์ ภู่สวัสดิ์ รองปลัดเทศบาลเมือง ทม. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 4250102
42 นาง จงรักษ์ พันธ์ุประเสริฐ ผู้อํานวยการกองคลัง อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี 2250101
43 นาย นิวัฒน์ บือราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล ทต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 5940201
44 นาย สุทธิศักดิ์ สะตํา สมาชิกสภาเทศบาล ทต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี 5940201
45 นาย ซูลกีฟลี เฮงปิยา นายก อบต. อบต. ยะรัง ยะรัง ปัตตานี 6941010
46 นาย ณัฐวุฒิ ผดุงเพียร สมาชิกสภาเทศบาล ทน. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา 3140102
47 นาง มาลี พูนผลแสนชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. ผาช้างน้อย ปง พะเยา 6560609
48 นาง ธัญญา เจียมศรีชัย รองปลัด อบต. อบต. วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 6660407
49 นางสาว สุมิตรา คุ้มแก้ว นักพัฒนาชุมชน อบต. วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร 6660407
50 นาย กันต์ดนัย บุญมี เลขานุการนายกเทศมนตรี ทต. เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร 5660505
51 นาย ภาณุวัฒน์ ยุทธนาระวีศักดิ์ รองนายกเทศมนตรี ทต. หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 5660506
52 นาย มาโนช แสงประทุม ประธานสภาเทศบาล ทต. หอไกร บางมูลนาก พิจิตร 5660506
53 นางสาว เทียนทอง ทองใจสด สมาชิกสภา อบจ. อบจ. เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2670101
54 นาย ธัชพล ดวงพัตรา สมาชิกสภา อบจ. อบจ. เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์ 2670101
55 นางสาว กิตติยา ชัยปรีดา เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ทต. วิชิต เมืองภูเก็ต ภูเก็ต 5830106
56 นาย พิเศษพงษ์ ภูเยี่ยมจิตร เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ทต. ท่าขอนยาง กันทรวิชัย มหาสารคาม 5440402
57 นาย สันธาร ศิริขวา เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. เข่ือน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440304
58 นาย วีระพงษ์ คําทอน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อบต. เขวา เมืองมหาสารคาม มหาสารคาม 6440114
59 นาง ปรารถนา นรภัย สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ขุนยวม ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 5580201
60 นาย ขวัญชัย ป้องสีดา เลขานุการสภาเทศบาล ทต. กุดชุมพัฒนา กุดชุม ยโสธร 5350301
61 นาย วัชรพล เสน่หา สมาชิกสภาเทศบาล ทต. กุดชุมพัฒนา กุดชุม ยโสธร 5350301
62 นาย เอนก อุทธชาติ ประธานสภาเทศบาล ทต. กุดชุมพัฒนา กุดชุม ยโสธร 5350301
63 นาย โอฬาร ยโสธรา สมาชิกสภาเทศบาล ทต. กุดชุมพัฒนา กุดชุม ยโสธร 5350301
64 นาง จํานงค์ สุเนย์ สมาชิกสภาเทศบาล ทม. เบตง เบตง ยะลา 4950201
65 นาย อริย์ธัช ก้องเกียรติชัย สมาชิกสภาเทศบาล ทม. เบตง เบตง ยะลา 4950201
66 นาย ขวัญชัย พวงสร้อย ปลัด อบต. อบต. หนองไผ่ ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด 6450508
67 นาย ชัชวาลย์ ใต้เมืองปาก เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. หนองใหญ่ โพนทอง ร้อยเอ็ด 6450713
68 นางสาว พัสดาพร หันไชยเนาว์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบต. เหนือเมือง เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 6450106
69 นางสาว จุฑาพร กล่ํามอญ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. ห้วยยาง แกลง ระยอง 6210314
70 นาง กนกกาญจน์ จระมาศ พยาบาลวิชาชีพ อบต. มาบยางพร ปลวกแดง ระยอง 6210603
71 นาย สมนึก แม้นจิตต์ นายก อบต. อบต. นครชุมน์ บ้านโป่ง ราชบุรี 6700513
72 นาย เกรียงศักดิ์ เหลืองวิลัย นายกเทศมนตรี ทต. ท่าวุ้ง ท่าวุ้ง ลพบุรี 5160502
73 นางสาว กชกร ปานผา ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. ดีลัง พัฒนานิคม ลพบุรี 5160204
74 นางสาว ศศิธร แสงแก้ว เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง 2520101
75 นาย กิติพัฒน์ ธนินภิตินันท์ สมาชิกสภา อบจ. อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน 2510101
76 นาย เขมชาติ สุคันธวงศ์ สมาชิกสภา อบจ. อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน 2510101
77 นาย ชุมพร ยะสินธ์ุ สมาชิกสภา อบจ. อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน 2510101
78 นาย ธนวัฒน์ สิทธิใหญ่ สมาชิกสภา อบจ. อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน 2510101
79 นาย ประวิน อุประโจง สมาชิกสภา อบจ. อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน 2510101
80 ว่าท่ีร.ต. วิศรุต อุตโพธิ์ สมาชิกสภา อบจ. อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน 2510101
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81 นาย สรเดช พยัคฆศักดิ์ สมาชิกสภา อบจ. อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน 2510101
82 นาย สิทธิชัย มูลทา สมาชิกสภา อบจ. อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน 2510101
83 นาย อดุลย์ มโนรมย์ช่ืน สมาชิกสภา อบจ. อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน 2510101
84 นาย ชาญชัย จันดี นายก อบต. อบต. ไพร ขุนหาญ ศรีสะเกษ 6330811
85 นางสาว รัชนี ศรีพล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ทต. นํ้าคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 5330103
86 นาย พิทยายน แซ่อ้ึง สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ 5330901
87 นาง ดวงใจ จําปาพันธ์ เจ้าหน้าท่ีสันทนาการ อบต. หว้านคํา ราษีไศล ศรีสะเกษ 6330914
88 ส.อ. สราวุธ จําวงศ์ลา นายช่างสํารวจ ทต. ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 5471501
89 นางสาว มณีรัตน์ สังสาลี เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. หนองหมากฝ้าย วัฒนานคร สระแก้ว 6270512
90 นาย พชร เอกกิจเจริญ เลขานุการนายก อบต. อบต. บ้านลํา วิหารแดง สระบุรี 6190405
91 นาย วินัย นิช่างทอง นิติกร อบต. ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 6640109
92 นาย สามารถ ลิ้มอยู่สวัสดิ์ สมาชิกสภาเทศบาล ทต. ศรีสําโรง ศรีสําโรง สุโขทัย 5640601
93 นาย ณัฐพงศ์ จงแจ่มฟ้า เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต. นาทุ่ง สวรรคโลก สุโขทัย 6640707
94 นาง ปัณฑ์ณัฐ ศักดา เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ทต. กาญจนดิษฐ์ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี 5840202
95 นาย ธนายุต นิตยสมบัติ หัวหน้าส่วนโยธา ทต. เกาะเต่า เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี 5840503
96 นาง จิรวรรณ สารสิทธ์ิ รองประธานสภาเทศบาล ทต. ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 5841101
97 นางสาว ดูไอนี บินสาและ เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ ทต. บ้านเช่ียวหลาน บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 5840901
98 นาย ภูมิพิพัฒน์ ไชยภูมิ ผอ.กองช่าง อบต. สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี 6841608
99 นาง มาลาพร ศักดา นักวิชาการเงินและบัญชี อบจ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2840101
100 นาง วิลาวัลย์ ฉลาดแฉลม นักวิชาการเงินและบัญชี อบจ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2840101
101 นาง ศุภลักษมิ่ สงจันทร์ นักบริหารงานท่ัวไป อบจ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2840101
102 นาง อ้อมเดือน ผิวทอง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป อบจ. สุราษฎร์ธานี เมืองสุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 2840101
103 นางสาว ไสว นํ้าคํา หัวหน้าสํานักปลัด อบต. โพนครก ท่าตูม สุรินทร์ 6320309
104 นาย ศรีนวล จอกทอง ช่างไฟฟ้า อบต. ศรีสุข ศรีณรงค์ สุรินทร์ 6321504
105 นาย ธิติญาณพงศ์ เจริญวัย เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทะเบียนและบัตร ทม. หนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 4430102
106 นางสาว ณัชพร ชนะสิมมา รองปลัด อบต. อบต. กุดจิก เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 6390107
107 นาง นวลสวาท ทักษิณธานี สมาชิกสภาเทศบาล ทต. เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี 5411901
108 นางสาว ปรียาภา ชัยพันธ์ ผู้อํานวยการกองสวัสดิการและสังคม ทต. หนองวัวซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 5410301
109 นาย ถวิล รัตแสนศรี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ทต. โคกสูง หนองหาน อุดรธานี 5410605
110 นาง นันทกา สิงหกุลศิริ ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. ผักตบ หนองหาน อุดรธานี 5410611
111 นางสาว ยุพิณ หวันมา เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ ทต. ทองแสนขัน ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 5530901
112 นางสาว บุญเสริม กันมั่ง ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. คอรุม พิชัย อุตรดิตถ์ 6530706
113 นาย ฉัตรพลชัย วงศ์เพ็ญ ปลัดเทศบาลตําบล ทต. นาโพธ์ิ บุณฑริก อุบลราชธานี 5341003
114 นางสาว ณทิยา ปราบพล นักวิชาการศึกษา ทต. บุณฑริก บุณฑริก อุบลราชธานี 5341001
115 นาย ยุทธศักดิ์ พบลาภ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ทต. ขามใหญ่ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 5340105



 
พ้ืนท่ีว่างสําหรับติดสําเนาเอกสารรับชําระเงินจากธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร : รุ่นท่ี 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 

ตําแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 

ชื่อหน่วยงาน : 

อําเภอ  จังหวัด : 

แบบฟอร์มการชําระเงินผ่านธนาคาร ส่วนของธนาคาร 

ชื่อหลักสูตร : 

รหัสหลักสูตร - รหัสรุ่น : (Ref. No.1) : 

รหัสหน่วยงาน : (Ref. No.2) : 

ชื่อ - สกุลผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 

สาขา 

วันท่ี 

รหัส อบจ./ เทศบาล / อบต. 

รหัสหลักสูตร รหัสรุ่น 

จํานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข) : 

จํานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ) : 

ลงชื่อ ผู้นําฝาก 

โทรศัพท์ ผู้นําฝาก 

กลยุทธ์การพูดและการนําเสนอแบบมืออาชีพ 

กลยุทธ์การพูดและการนําเสนอแบบมืออาชีพ                                         รุ่นท่ี  1 

1 

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

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

…………………………………………………………………………………………………………… 

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

…………………………………………………………….. .......................................................................... 

0 0 1 6 2 5 

15,400.00 บาท 

  (หนึ่งหม่ืนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

      

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

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

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

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

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

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

เลขประจําตัวประชาชน (Ref. No.3) :   ............................................................................................................................... 

จํานวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม : 15,400.00 บาท......................................................................................................................................................... (หนึ่งหม่ืนห้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน) 

- ทางสถาบันได้ตกลงกับธนาคารกรุงไทยแล้ว ให้ชําระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่านั้น 
- กรุณาโอนเงินค่าอบรมก่อนเปิดอบรม 5 วัน 



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว ๐๗.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ตามวัน เวลา และสถานท่ี กําหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว  
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท. 

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
             ๒) กรณีลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ของ อปท. ให้เตรียมเส้ือสูท/แจ๊คเก๊ตสีดํา ใส่ในวัน 
                    รายงานตัวและพิธีเปิด-ปิด 
                ๓) ชาย แต่งกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน/ยาว กางเกงสีดํา หรือกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร - วันศุกร์ 
                ๔) หญิง แต่งกายเส้ือเชิ้ตสีขาวแขนส้ัน/ยาว กระโปรงสีดํา หรือสีกรมท่า ใส่ใน วันอังคาร - วันศกุร์ 
                ๕) เตรียมเนคไท สีเข้ม มาด้วย 
      ๒.๒ ชุดออกกําลังกาย 
               ๑) เส้ือกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีดํา หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จําเป็นและยารักษาโรค ยาประจําตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินจัดให้ 
    ๔.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    ๔.๒ ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 

 การชําระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร (รวมค่าอาหารและห้องพักแล้ว) 
 เพ่ือมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชําระโดยการ  
โอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ (Counter Service) ได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
    สําหรับการกรอกข้อมูลใน ใบแจ้งการชําระเงินค่าเข้าร่วมอบรม 
    (Ref.No.๑) ให้ใส่ รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น   มีเลข ๖ หลัก           
     (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัส อปท.    มีเลข ๗ หลัก  
(ตรวจสอบได้ที่ www.dla.go.th เลือกที่บริการ อปท. แล้วเลือกรหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สําหรับลงทะเบียนฝึกอบรม )  

      (Ref.No.๓)   ให้ใส่หมายเลขบัตรประจําตัว ๑๓ หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม  
ให้ถ่ายสําเนาสลิปใบโอนเงินถือมาในวันลงทะเบียน  เอกสารตัวจริงให้ใช้แทนแบบใบชําระค่า
สาธารณูปโภคและค่าบริการ เป็นหลักฐานลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน ใช้ในการเงินเบิกจ่ายต่อไป 
ซ่ึงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 
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