
ล าดับที่ ชื่อ อปท. อ าเภอ จังหวัด รหัสไปรษณีย์ รหัส อปท. หมายเหตุ
1 องค์การบริหารส่วนจังหวดักาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 2710101
2 เทศบาลเมืองกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 4710102
3 เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 4710501
4 เทศบาลต าบลแก่งเส้ียน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 5710104
5 เทศบาลต าบลเขาโจด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 71250 5710402
6 เทศบาลต าบลดอนขมิ้น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 5710508
7 เทศบาลต าบลดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี 71140 5710909
8 เทศบาลต าบลด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี 71260 5711101
9 เทศบาลต าบลตลาดเขต พนมทวน กาญจนบุรี 71140 5710902

10 เทศบาลต าบลทองผาภูมิ ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 5710702
11 เทศบาลต าบลท่าขนุน ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 5710701
12 เทศบาลต าบลท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 5710602
13 เทศบาลต าบลท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 5710503
14 เทศบาลต าบลท่ามะขาม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 5710103
15 เทศบาลต าบลท่าไม้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 5710504
16 เทศบาลต าบลท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 5710608
17 เทศบาลต าบลไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 5710205
18 เทศบาลต าบลน้ าตกไทรโยคน้อย ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 5710201
19 เทศบาลต าบลบ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160 5710301
20 เทศบาลต าบลปากแพรก เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 5710107
21 เทศบาลต าบลพนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 71140 5710901
22 เทศบาลต าบลพระแท่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 5710505
23 เทศบาลต าบลพระแท่นล าพระยา ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 5710520
24 เทศบาลต าบลม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 5710609
25 เทศบาลต าบลรางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี 71140 5710904
26 เทศบาลต าบลลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 5710105
27 เทศบาลต าบลล่ินถิ่น ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 5710705
28 เทศบาลต าบลลูกแก ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 5710506
29 เทศบาลต าบลเลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210 5711001
30 เทศบาลต าบลวังกะ สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 5710801
31 เทศบาลต าบลวังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 5710606
32 เทศบาลต าบลวังโพธ์ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 5710202
33 เทศบาลต าบลวังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 5710607
34 เทศบาลต าบลสมเด็จเจริญ หนองปรือ กาญจนบุรี 71220 5711204
35 เทศบาลต าบลสระลงเรือ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170 5711302
36 เทศบาลต าบลสหกรณ์นิคม ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 5710703

รายชื่อผู้เขา้รับการอบรมหลักสูตรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินในระบบแท่ง (Broadband) รุ่นที ่13
ระหว่างวันที ่2 - 3 มถุินายน 2559 ค่าลงทะเบียน 2,000 บาท/คน

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ศูนย์คลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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37 เทศบาลต าบลส ารอง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 5710603
38 เทศบาลต าบลหนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 5710604
39 เทศบาลต าบลหนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 5710605
40 เทศบาลต าบลหนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 5710106
41 เทศบาลต าบลหนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 71220 5711201
42 เทศบาลต าบลหนองปลาไหล หนองปรือ กาญจนบุรี 71220 5711202
43 เทศบาลต าบลหนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210 5711002
44 เทศบาลต าบลหนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160 5710302
45 เทศบาลต าบลหนองลาน ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 5710502
46 เทศบาลต าบลหนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี 71140 5710903
47 เทศบาลต าบลหนองหญ้าดอกขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 5710601
48 เทศบาลต าบลห้วยกระเจา ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170 5711301
49 เทศบาลต าบลหวายเหนียว ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 5710507
50 เทศบาลต าบลเอราวัณ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 71250 5710401
51 องค์การบริหารส่วนต าบลกลอนโด ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี 71260 6711102
52 องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะส าโรง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 6710108
53 องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งเส้ียน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 6710109
54 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 6710611
55 องค์การบริหารส่วนต าบลเขาสามสิบหาบ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 6710514
56 องค์การบริหารส่วนต าบลโคกตะบอง ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 6710515
57 องค์การบริหารส่วนต าบลจรเข้เผือก ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี 71260 6711103
58 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องด่าน บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160 6710303
59 องค์การบริหารส่วนต าบลช่องสะเดา เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 6710110
60 องค์การบริหารส่วนต าบลชะแล ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 6710707
61 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 6710516
62 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี 71140 6710906
63 องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแสลบ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170 6711303
64 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี 71260 6711104
65 องค์การบริหารส่วนต าบลด่านแม่แฉลบ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 71250 6710403
66 องค์การบริหารส่วนต าบลตะคร้ าเอน ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 6710509
67 องค์การบริหารส่วนต าบลทา่กระดาน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 71250 6710404
68 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 6710616
69 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 6710617
70 องค์การบริหารส่วนต าบลท่ามะกา ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 6710517
71 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 6710203
72 องค์การบริหารส่วนต าบลท่าเสา ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 6710518
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73 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่กระบ่ า เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210 6711008
74 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่ทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 6710610
75 องค์การบริหารส่วนต าบลทุง่สมอ พนมทวน กาญจนบุรี 71140 6710910
76 องค์การบริหารส่วนต าบลนาสวน ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 71250 6710405
77 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้องต้ี ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 6710206
78 องค์การบริหารส่วนต าบลบ่อพลอย บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160 6710304
79 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเก่า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 6710111
80 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 6710612
81 องค์การบริหารส่วนต าบลปรังเผล สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 6710802
82 องค์การบริหารส่วนต าบลปิล๊อก ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 6710704
83 องค์การบริหารส่วนต าบลพงตึก ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 6710519
84 องค์การบริหารส่วนต าบลพนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี 71140 6710905
85 องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 6710613
86 องค์การบริหารส่วนต าบลพังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี 71140 6710907
87 องค์การบริหารส่วนต าบลแม่กระบุง ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 71250 6710406
88 องค์การบริหารส่วนต าบลยางม่วง ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 6710511
89 องค์การบริหารส่วนต าบลรางสาล่ี ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 6710614
90 องค์การบริหารส่วนต าบลลาดหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 6710112
91 องค์การบริหารส่วนต าบลลุ่มสุ่ม ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 6710204
92 องค์การบริหารส่วนต าบลเลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210 6711003
93 องค์การบริหารส่วนต าบลไล่โว่ สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 6710803
94 องค์การบริหารส่วนต าบลวังกระแจะ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 6710207
95 องค์การบริหารส่วนต าบลวังด้ง เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 6710113
96 องค์การบริหารส่วนต าบลวังไผ่ ห้วยกระเจา กาญจนบุรี 71170 6711304
97 องค์การบริหารส่วนต าบลวังเย็น เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 6710114
98 องค์การบริหารส่วนต าบลศรีมงคล ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 6710208
99 องค์การบริหารส่วนต าบลสนามแย้ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 6710512

100 องค์การบริหารส่วนต าบลสิงห์ ไทรโยค กาญจนบุรี 71150 6710209
101 องค์การบริหารส่วนต าบลแสนตอ ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 6710513
102 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกร่าง บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160 6710306
103 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกุ่ม บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160 6710305
104 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี 71110 6710615
105 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองนกแกว้ เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210 6711009
106 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 6710115
107 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210 6711004
108 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปรือ หนองปรือ กาญจนบุรี 71220 6711203
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109 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210 6711005
110 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองเป็ด ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 71250 6710407
111 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี 71260 6711105
112 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210 6711006
113 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองรี บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160 6710307
114 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี 71140 6710908
114 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองลู สังขละบุรี กาญจนบุรี 71240 6710804
114 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี 71210 6711007
114 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหญ้า เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 71000 6710116
114 องค์การบริหารส่วนต าบลหลุมรัง บ่อพลอย กาญจนบุรี 71160 6710308
114 องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยเขย่ง ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 6710708
114 องค์การบริหารส่วนต าบลหวายเหนยีว ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 6710510
114 องค์การบริหารส่วนต าบลหินดาด ทองผาภูมิ กาญจนบุรี 71180 6710706
114 องค์การบริหารส่วนต าบลอโุลกส่ีหมื่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 71120 6710521



พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ชื่อหลักสูตร  :               
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ชื่อหน่วยงาน :  
อ าเภอ  :                                                                           จังหวัด :   
จ านวนเงิน  :           
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร               ส่วนของธนาคาร 
          สาขา 
          วันที่  
 

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ชื่อหลักสูตร  :                 
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  :  
 

รหัสหน่วยงาน  : (Ref.No.2) 
            

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)  :           
 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :       
 
        ลงช่ือผู้น าฝาก 
 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 
 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นไดต้กลงกับทางธนาคารกรงุไทยแล้ว ใหช้ าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่าน้ัน 
- กรุณาโอนเงินค่าอบรมก่อนเข้ารับการอบรม 

     

       

             

 



 

 

 

แบบตอบรับการเข้าร่วมอบรม 
หลักสูตรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (Broadband) รุ่นที่ 13 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 

กรุณาเขียนด้วยตวับรรจง  
1. ชื่อ........................................................................ นามสกุล.......................................... .................................. 

ต าแหน่ง........................................................................................ ................................................................................ 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก.........................................................เบอร์มือถือ......................................  

สังกัด อปท. ........................................................ต าบล............................................อ าเภอ..........................................  

จังหวัด................................................................... เบอร์ส านกังาน................................................................................ 

2. ชื่อ........................................................................ นามสกุล.......................................................... .................. 

ต าแหน่ง................................................................................................................................................... ..................... 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก.........................................................เบอร์มือถือ....... ............................... 

สังกัด อปท. ........................................................ต าบล............................................อ าเภอ.... ......................................  

จังหวัด................................................................... เบอร์ส านกังาน................................................................................  

3. ชื่อ........................................................................ นามสกุล.... ........................................................................ 

ต าแหน่ง...................................................................................................................... .................................................. 

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก.........................................................เบอร์มือถือ.............................. ........ 

สังกัด อปท. ........................................................ต าบล............................................อ าเภอ................ ..........................  

จังหวัด...................................................................เบอร์ส านกังาน............... .................................................................  

หมายเหตุ  
- ส่งเอกสารทาง โทรสาร 02-516-2106 หรือ 02-516-4232 หรือ E-mail: kunnongka@hotmail.com 
- ติดต่อประสานงาน : นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186 , นายชญานนท์ จุลมานพ 090-678-0189 
- วันรายงานตัว (วันแรก) เริ่มรายงานตัว 07.00 – 09.00 น ใส่ชุดข้าราชการแขนยาวสีกากีเท่านั้น  
  ระหว่างอบรมใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนยาว/สั้น (ชาย) กางเกงด า (หญิง) กระโปรงด า รองเท้าหุ้มส้นสีด าเท่านั้น 
- ถ้าเข้าพักก่อนการอบรมจะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 700 บาท รวมค่าอาหารเช้า ไม่ต้องจองห้องพัก  
  เบอร์ติดต่อห้องพัก 02-516-2459 
- การสั่งจ่ายเช็ค ให้สั่งจ่ายในนาม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมแนบ 
  ใบการช าระเงินที่สถาบันฯ จัดส่งให้ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก่อนน าไปช าระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ได้ทุกสาขา) 
- ให้ส่งแบบตอบรับตามเวลาที่ก าหนด ก่อนการช าระเงิน 
- สถาบันฯ ไม่อนุญาตให้น าเตารีดมาใช้ในห้องพัก (มีเตารีด และสถานที่รีดผ้าไว้บริการแล้ว) 

 
 



หลักสูตร การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นในระบบแท่ง (Broadband) 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 
          เวลา       
วัน      

09.00 – 12.00 น. 12.00 – 13.00 น. 13.00 – 16.00 น. 16.00 – 19.00 น. 

วันที่ 1      วิชา หลักการบริหารงานบคุคล 
      ส่วนท้องถิ่นระบบแท่ง       
      (Broadband)/วิสัยทัศน์  
      และมุมมองที่จ าเปน็ต่อระบบ 
      การบริหารงานบุคคล 
      - หลักการบริหารงานบุคคล      
        ส่วนท้องถิ่น 
      - วิสัยทัศน์และมุมมองที่จ าเป็น 
        ต่อระบบการบริหารงานบุคคล 

(ผู้บริหาร สถ./กถ.) 

 
    

   
   

   
   

พัก
รับ

ปร
ะท

าน
อา

หา
รก

ลา
งว

ัน 

     วิชา การก าหนดโครงสร้างส่วน       
  ราชการและประเภทต าแหนง่ระบบแท่ง 
     - กรอบโครงสร้างส่วนราชการ 
     - ประเภทต าแหน่ง 
     - มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
       การก าหนดต าแหน่ง 
     - เส้นทางความก้าวหนา้  
  (วิธีการนับระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง      
  เพื่อประโยชน์ในการแต่งตั้ง การย้าย  
  การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ) 

 (ส านักพัฒนาระบบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น สถ.) 

    วิชา สทิธิประโยชน์และ 
    สวัสดิการระบบแท่ง 
    - เงินเดือน การเลื่อนขั้นเงินเดือน      
      และค่าตอบแทน 
    - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 
      การปฏิบัติงาน 
    - ระเบียบการแต่งกายและ    
      เครื่องราชอิสริยาภรณ์ 

(ส านักพัฒนาระบบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น สถ.) 

วันที่ 2     วิชา การด าเนินการทางวนิัย 
    ระบบแท่ง 
    - วินัย การรักษาวนิัย และ 
      การด าเนินการทางวนิัย 
    - การให้ออกจากราชการ 
    - สิทธิการอุทธรณ์ การพิจารณา      
      การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ 

 (ส านักพัฒนาระบบบริหาร 
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น สถ.) 

 

        
             ค่าลงทะเบียน จ านวน 2,000 บาท/คน (รวมค่าที่พักและอาหารแล้ว) 



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท.  

๒. การแต่งกาย 
     ๑) วันรายงานตัว แต่งเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
     2) วันอบรม ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด าหรือกรมท่า เท่านั้น  
     3) วันอบรม หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด าหรือสีกรมท่า เท่านั้น 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส ่รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที ่www.dla.go.th คอลัมนบ์ริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 

หมายเหตุ  
- ถ้าเข้าพักก่อนการอบรม จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 700 บาท/ท่าน รวมอาหารเช้า  
(ไม่ต้องส ารองห้องพัก) 
- ติดต่อห้องพัก 02-516-2459 (สถาบันฯ เปิดตลอดเวลา) 
- ไม่อนุญาตให้รีดผ้าในห้องพัก (มีบริเวณส าหรับรีดผ้า พร้อมมีเตารีดไว้บริการ) 
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