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เรื่อง โครงการฝกอบรม “หลักสูตร

เรียน   นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาโครงการฝกอบรม
    2. บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
    3. ขั้นตอนการพมิพใบ
    4. สาํเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสดุ ที่ กค 
        ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 
    5. เอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม
    6. QR Code กลุมอบรม

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดกําหนด
จัดโครงการฝกอบรม “หลักสูตรนักบริหารงานการ
8 พฤษภาคม – 17 มิถุนายน 2565
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี ซึ่งเปนหลักสูตรการฝกอบรมภาคบังคับของ
ในตําแหนงประเภทอํานวยการทองถิ่น
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล 
กลุมเปาหมาย คือผูที่มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงนักบริหารงานการคลัง
วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาศักยภาพดานความรู ทักษะ และสมรรถนะ
สามารถวิเคราะหขอมูลและบริหารจัดการดานการคลัง การเงิน การบัญชี หรืองบประมาณ เพื่อนําไปประกอบ
การพิจารณาแกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับตาง ๆ
ในการนี้ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
การฝกอบรมฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 
   - การฝกอบรมชวงที่ 
ในวันอาทิตยที่ 8 พฤษภาคม 2565 
รองเทาหุมสนสีดํา)   
  - การฝกอบรมชวงที่ 
ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
  - พักการฝกอบรม ระหวางวันที่ 
ใหกลับไปปฏิบั ติราชการตนสังกัดตามปกติ
การฝกอบรม ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับ และคาใชจายในการเดินทาง
มาฝกอบรมในแตละหวงเวลาตามระเบียบทางราชการตามสิทธิ 
 

             กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
            ถนนนครราชสมีา เขตดุสิต

            24  มีนาคม  2565 

หลักสูตรนกับรหิารงานการคลัง (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) 

ปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชรีายชื่อ) 

โครงการฝกอบรม      
บญัชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม    
ขั้นตอนการพิมพใบชาํระเงิน      
สาํเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ท่ี กค 0427/03872  

กมุภาพันธ 2552 
เอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม     

กลุมอบรม หลกัสตูรนักบริหารงานการคลัง    

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดกําหนด
นักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 

2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ซอยคลองหลวง 
ซึ่งเปนหลกัสูตรการฝกอบรมภาคบังคับของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน

อํานวยการทองถ่ิน ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหาร
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล

กลุมเปาหมาย คือผูที่มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนงนักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน
เพื่อพัฒนาศักยภาพดานความรู ทักษะ และสมรรถนะใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

สามารถวิเคราะหขอมูลและบริหารจัดการดานการคลัง การเงิน การบัญชี หรืองบประมาณ เพื่อนําไปประกอบ
การพจิารณาแกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับตาง ๆ

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับ
1 และ 2 โดยแบงการฝกอบรมเปน 2 ชวง ประกอบดวย

การฝกอบรมชวงที่ 1 ระหวางวันที่ 8 – 20 พฤษภาคม 2565 รายงานตัว
2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. (แตงกาย เส้ือเชิ้ตสีขาว กางเกง หรือกระโปรงสีดํา

การฝกอบรมชวงที่ 2 ระหวางวันที่ 5 – 17 มิถุนายน 2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จงัหวัดปทุมธาน ีและการศึกษาดูงานนอกสถานที่
พักการฝกอบรม ระหวางวันที่ 21 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2565 (ระหวางพักการฝกอบรม

ใหกลับไปปฏิบัติราชการตนสังกัดตามปกติ) สําหรับการเดินทางกลับไปปฏิบั ติหนาที่ปกติในชวงพัก
ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับ และคาใชจายในการเดินทาง

อบรมในแตละหวงเวลาตามระเบียบทางราชการตามสทิธ ิ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

) รุนที่ 87” 

 จํานวน ๑ ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 

 จํานวน 1 ชุด 
 จํานวน 1 ชุด 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดกําหนด
รุนที่ 87” ระหวางวันที ่     

บุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง 
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) 
และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด     

อํานวยการทองถิ่นระดับตน) 
ใหเปนไปตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 

สามารถวิเคราะหขอมูลและบริหารจัดการดานการคลัง การเงิน การบัญชี หรืองบประมาณ เพ่ือนําไปประกอบ       
การพิจารณาแกไขปญหาในการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ กฎหมาย และขอบังคับตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม 

ไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับ  
ประกอบดวย 

รายงานตัวและปฐมนิเทศ
เสื้อเชิ้ตสีขาว กางเกง หรือกระโปรงสีดํา 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
และการศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 

ระหวางพักการฝกอบรม      
สําหรับการเดินทางกลับไปปฏิบัติหนาที่ปกติในชวงพัก            

ผูเขารับการฝกอบรมสามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางกลับ และคาใชจายในการเดินทาง        

/เพื่อใหการ..... 





ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นางสาว สุทิศา ตั้งคาํ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. คลองทอมใต คลองทอม กระบี่

2 นาง นิตยา จรฤทธิ์ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทม. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

3 นาง สุมาลี แสงจันทร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. กระบี่ เมืองกระบี่ กระบี่

4 นาง ศุภวรรณ เกิดสุข นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ไสไทย เมืองกระบี่ กระบี่

5 นาย เอกชัย เดชเอี่ยม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. แหลมสัก อาวลึก กระบี่

6 นางสาว จันทิมา ใจบุญ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

7 นาย เดมิตร ใจบุญ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ฆองชัยพัฒนา ฆองชัย กาฬสินธุ

8 นางสาว ณธษา วงคขวาหูม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสนิธุ กาฬสินธุ

9 นาง ราตรี ไชยศรี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสนิธุ กาฬสินธุ

10 นางสาว ทัศนียพร ภูสมนึก นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ภูปอ เมืองกาฬสนิธุ กาฬสินธุ

11 นางสาว นภัสสร ศรีไธสง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. หนองสอ เมืองกาฬสนิธุ กาฬสินธุ

12 นาง ศจีวรรณ สมุทเขตร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. หัวนาคํา ยางตลาด กาฬสินธุ

13 นางสาว ธีราพร ภูดานุ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. คําใหญ หวยเม็ก กาฬสินธุ

14 นาง สุมาลี ภูสถาน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. โนนหัน ชุมแพ ขอนแกน

15 นางสาว ณัชชา โคตรโยธา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. มวงหวาน น้ําพอง ขอนแกน

16 นางสาว กาญจนา รัตตะรมย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. แสลง เมืองจันทบุรี จันทบุรี

17 นาง วัลยปภัสพร ชิณเกตุ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. โปง บางละมุง ชลบุรี

18 นาง สุทิสา จันทรมาก นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองเสือชาง หนองใหญ ชลบุรี

19 นาง นฤมล ไตรแสง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ดงคอน สรรคบุรี ชัยนาท

20 นาง เสาวณีย คงมะกล่ํา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. สรรคบุรี สรรคบุรี ชัยนาท

21 นางสาว มนพร บริบูรณ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. โคกมั่งงอย คอนสวรรค ชัยภูมิ

22 นาง สายพิณ บัวพงษ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. คอนสาร คอนสาร ชัยภูมิ

23 นาง ศริญญา สุวรรณภูมา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. บานเพชรภูเขียว ภูเขียว ชัยภูมิ

24 นางสาว ปาริชาติ ไชยชมภู นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

25 นาง นารีรัตน เทพวงศ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. สันทราย เมืองเชียงราย เชียงราย

26 นาง อารีย ทาแกง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. แมสาย แมสาย เชียงราย

27 นางสาว วาริณี สุดสวาท นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม

28 นางสาว ธัญลักษณ ศรีประเสริฐ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. สงาบาน ดอยสะเก็ด เชียงใหม

29 นางสาว สําอาง ทองคํา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ปาตุม พราว เชียงใหม

30 นาง ภัทรฐิตา มีบุญ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

31 นาง ศิรินภา วิเชียรโชติ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. สุเทพ เมืองเชียงใหม เชียงใหม

32 นางสาว ศิริขวัญ แกวใจ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. หนองหอย เมืองเชียงใหม เชียงใหม

หลักสูตร: นักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ 87 (รหัสหลักสูตร: 030000000001100087)

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร: นักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ 87 (รหัสหลักสูตร: 030000000001100087)

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

33 นางสาว พรทิพย ขันตรี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. แมแรม แมริม เชียงใหม

34 นาง กานดา ธรรมพุฒิ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. สันกําแพง สันกําแพง เชียงใหม

35 นาง ปยาภรณ สามนต นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ไชยสถาน สารภี เชียงใหม

36 นาย ณรพนธ พักตรจันทร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

37 นาง ภณิษา เองฉวน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

38 นางสาว กนกวรรณ จริงจิตร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. ตรัง เมืองตรัง ตรัง

39 นาง สุนันท สําเนียงหวาน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. คลองปาง รัษฎา ตรัง

40 นางสาว จารุวรรณ บุญจันทร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. รวมไทยพัฒนา พบพระ ตาก

41 นางสาว อัญรัตน คาํประดิษฐ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. ตาก เมืองตาก ตาก

42 นางสาว วรรณา  หวานชะเอม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. วัดแค นครชัยศรี นครปฐม

43 นางสาว ลักษณคณา ทองอวมใหญ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. บางหลวง บางเลน นครปฐม

44 นางสาว อาภรณ เพชรสงค นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

45 นาง นางปราณี รามัญอุดม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม

46 นางสาว ภาสวรรณ สํารองกนก นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. บานยาง เมืองนครปฐม นครปฐม

47 นางสาว ดลฤดี เหลืองเพ่ิมสกุล นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม

48 นาง อรปภา ดอนจอมไพร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. บางชาง สามพราน นครปฐม

49 นาง มณีรัตน กลางประพันธ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ทาจําปา ทาอุเทน นครพนม

50 นางสาว สุกัญญา ทองนอย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. พิมาน นาแก นครพนม

51 นางสาว ณัฐพร มิ่งสันเทียะ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ดานขุนทด ดานขุนทด นครราชสีมา

52 นาง ณัฐทิตา บุตรลักษณ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ดานคลา โนนสูง นครราชสีมา

53 นางสาว ศิริลักษณ มณีเนตร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

54 นาง พัชรินทร พวงชวง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ไชยมงคล เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

55 นาง ภูษิตา พันธุรักษ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

56 นาง ฐิติภา มาลัยเปย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

57 นาง ชาลิษา สุวรรณปกษ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. พุดซา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

58 นางสาว สุนันทา การคา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. หวยแถลง หวยแถลง นครราชสีมา

59 นาง ณิชาภัทร มุณวีรรณ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ชางกลาง ชางกลาง นครศรีธรรมราช

60 นางสาว วิมลมาส ศรีวารินทร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช

61 นางสาว สุภาพร รัตนคช นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. เขาขาว ทุงสง นครศรีธรรมราช

62 นาง สุจินตนา ชุมทอง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ทายาง ทุงใหญ นครศรีธรรมราช

63 นาง เยาวลักษณ พงสกุล นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ชางซาย พระพรหม นครศรีธรรมราช

64 นางสาว สาระภี  สุขสวัสดิ์ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ทาซัก เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
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65 นางสาว รุงกมล สุวรรณนิมิตร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ทุงปรัง สิชล นครศรีธรรมราช

66 นาง สาริศา วิบูลยศิลป นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ทุงใส สิชล นครศรีธรรมราช

67 นางสาว จิราภรณ ขาวหนูนา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. สิชล สิชล นครศรีธรรมราช

68 นาง ธัณญา พูลสวัสดิ์ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. หนาสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช

69 นางสาว ธนชล ตัวงาม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

70 นาง สมฤดี เฝาหาผล นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค

71 นางสาว ฐิติกา เกตุประทุม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. บานใหม บางใหญ นนทบุรี

72 นางสาว ดวงมณ ี จบดี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. บางพลับ ปากเกร็ด นนทบุรี

73 นางสาว อรุณศรี วงหาร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

74
วาที่รอยตรีหญิง

ศิริวรรณ ยุบล นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทม. บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี

75 นาง โสภิดา ชัยทิพย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. บาเจาะ บาเจาะ นราธิวาส

76 นางสาว ตวนอาตีกะ หลงหมัด นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. กะลุวอ เมืองนราธิวาส นราธิวาส

77 นางสาว รอซีดะ รอแมยะ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. จอเบาะ ยี่งอ นราธิวาส

78 นางสาว วนิดา อาแวกือจิ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. สากอ สุไหงปาดี นราธิวาส

79 นางสาว ธันววดี ธีรัตนสิริกุล นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ดูใต เมอืงนาน นาน

80 นางสาว พิสุทธิพร ใจยวง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ดูใต เมอืงนาน นาน

81 นางสาว ชาวลี จิณเสน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. นาน เมืองนาน นาน

82 นาง ประกาย อภิวัน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. หนองแดง แมจริม นาน

83 นาย เก้ือกูล โตงจันทร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ดอนหญานาง พรเจริญ บึงกาฬ

84 นางสาว ธัญญนรี บุรีเพีย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

85 นางสาว อนงคลักษณ  หนูเผา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ลําลูกกา ลําลูกกา ปทุมธานี

86 นาย ธีระวัฒน ทองแท นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ทับสะแก ทับสะแก ประจวบคีรีขันธ

87 นาง สุดาพร กันตะพงษ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ชางแรก บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ

88 นางสาว จารุวรรณ หลิตากิจ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. บุพราหมณ นาดี ปราจีนบุรี

89 นาง ปาลิดา ทวีสิน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. กรอกสมบูรณ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

90 นาง แวโรฮานา เลาะเมาะ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. บานา เมืองปตตานี ปตตานี

91 นางสาว มะริสา พลเดช นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. บอทอง หนองจิก ปตตานี

92 นางสาว ภัทราภรณ บาลี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ภาชี ภาชี พระนครศรีอยุธยา

93 นางสาว มาฆชา ใจใส นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. สามกอ เสนา พระนครศรีอยุธยา

94 นาง ไพลิน ศรีสุวรรณชนะ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง

95 นางสาว ชินภัทรจิรา สุจวิพันธ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. เกาะหมาก ปากพะยูน พัทลุง

96 นางสาว สุรียพร มันตะสูตร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. กําแพงดิน สามงาม พิจิตร
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97 นางสาว กันยา จันทะคีรี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. นครไทย นครไทย พิษณุโลก

98 นาง ภัครรัศม เที่ยงธรรมโม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

99 นาง จันทมิา สังขดิษฐ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

100 นางสาว รัญชิดา คํามาลี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. นายาง ชะอํา เพชรบุรี

101 นาง ไพเราะ ทองคํา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ทายาง ทายาง เพชรบุรี

102 นาง เบญจมาศ เกิดศิริ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

103 นางสาว นพรัตน อินทราพงษ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทม. เพชรบุรี เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี

104 นาง ภัทรานิษฐ เสนาธรรม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ปากกาง ลอง แพร

105 นางสาว จิระภา ใสโว นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองกุง นาเชือก มหาสารคาม

106 นาง กฤตติกา พวงสีเคน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. หนองไผ นาดูน มหาสารคาม

107 นางสาว บุปผา บุตรบานเขวา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองบัวแกว พยัคฆภูมิพิสยั มหาสารคาม

108 นาย นิราศ มุละสีวะ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. โพนงาม กุดชุม ยโสธร

109 นางสาว ธนัตชนก หวานเปราะ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. ยะลา เมอืงยะลา ยะลา

110 นาง ฮาดียะห จงกลลาบาน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. ยะลา เมอืงยะลา ยะลา

111 นางสาว วาสนา ชําระ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทม. สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา

112 นาง สุชาริณี สัพโส นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เกษตรวิสัย เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

113 นาง ขนิษฐา ชมภูวิเศษ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. สุวรรณภูมิ สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

114 นางสาว ศิรประภา ศลิปกษา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองหมื่นถาน อาจสามารถ รอยเอ็ด

115 นาง ศิริพัฒน ยอดอุดม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. ระนอง เมืองระนอง ระนอง

116 นางสาว ปาริชาติ ภคกุล นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เนินฆอ แกลง ระยอง

117 นาง ปาริชาติ เพชรหาญ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ตะพง เมืองระยอง ระยอง

118 นาย ชัชชัย รัตนไกร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. บานเพ เมืองระยอง ระยอง

119 นาง ศรีสุดา วงษหาญ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. ระยอง เมืองระยอง ระยอง

120 นาง อรพรรณ เชียงกา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เบิกไพร บานโปง ราชบุรี

121 นางสาว ทรรศนวรรณ จันทรคลอย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ทาแค เมืองลพบุรี ลพบุรี

122 นางสาว สมหมาย พันธุวงศ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. บานสา แจหม ลําปาง

123 นาง อัญชนา ปวงแกว นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ตนธงชัย เมืองลําปาง ลําปาง

124 นาง เพชรจรัส ชัยยะ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

125 นาย สิรวิชญ ปนเจริญ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. อุโมงค เมืองลําพูน ลําพูน

126 นาง สุภาพร ชัยจิตย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

127 นาง จันทรทพิย  ศรีคราม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ศรีรัตนะ ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

128 นาง วารุณี เนาวศรีสอน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ฮางโฮง เมืองสกลนคร สกลนคร



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ

หลักสูตร: นักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ 87 (รหัสหลักสูตร: 030000000001100087)
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บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

129 นางสาว ศิริพร พรอมใจ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. หนองหลวง สวางแดนดิน สกลนคร

130 นางสาว ทิวาขวัญ ดวงแกว นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ทามวง เทพา สงขลา

131 นางสาว ชไมพร เรืองแกว นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ปากบาง เทพา สงขลา

132 นางสาว จันทรจิรา  ชูกิจ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. พะวง เมืองสงขลา สงขลา

133 นาง ภัทรินทร ทองชุม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

134 นางสาว อรวรรณ มากคง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

135 นางสาว สายฝน เพ็งโอ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. พะตง หาดใหญ สงขลา

136 นาง จิราภร สุวรรณโณ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. นาทอน ทุงหวา สตูล

137 นางสาว กวิศรา วิสาละ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. คลองสวน บางบอ สมทุรปราการ

138 นางสาว ชญานิษฐ แหวนครุธ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

139 นาย ณัฐพงศ สมทอง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ลาดใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

140 นาง ภาวนา กําจรกิตติคุณ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. แควออม อัมพวา สมุทรสงคราม

141 นางสาว ฐิตาภรณ วิภาณุรัตน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

142 นาง พรสวรรค ชูมา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ชัยมงคล เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

143 นางสาว สิริวิมล เทียมเจริญ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

144 นางสาว ณัฏฐกมลธร เฮงสาโรชัย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

145 นางสาว พรรษา มขีอง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. วังสมบูรณ วังสมบูรณ สระแกว

146 นาง พูลศิริ สายงาม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทม. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

147 นาง พจนาฏ ตอสุวรรณ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

148 นาง ละอองดาว บํารุงญาติ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. สระบุรี เมืองสระบุรี สระบุรี

149 นางสาว สาวิตรี เพ็ชรโทน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เสาไห เสาไห สระบุรี

150 นาง ยุพาพร อุนะพํานัก นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เสาไห เสาไห สระบุรี

151 นาง อําไพ  เพ็ชรแอน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เมืองบางขลัง สวรรคโลก สุโขทัย

152 นาง วันเพ็ญ ระเวง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. สระกระโจม ดอนเจดีย สุพรรณบุรี

153 นางสาว ขวัญนภา โพธิ์ศรี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. อูทอง อูทอง สุพรรณบุรี

154 นาง เขมจิรา โชติชวง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. บานใต เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

155 นางสาว สุนิสา จรูญรักษ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. สุราษฎรธานี เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

156 นาง อรวัลย กระแสโสม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ทาตูม ทาตูม สุรินทร

157 นางสาว ตุมทอง สุขประเสริฐ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. กระออม สําโรงทาบ สุรินทร

158 นาง ขนิษฐา แสนพันนา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองหลวง เฝาไร หนองคาย

159 นาง จุฑาธิบ วงศมีแกว นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. พระธาตุบังพวน เมืองหนองคาย หนองคาย

160 นาง อรุณศรี ทวิชานุรักษ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. โพธิ์ทอง โพธิ์ทอง อางทอง
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161 นางสาว ณิธิการ ศรีปรภูมิ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. โนนหนามแทง เมืองอํานาจเจริญ อํานาจเจริญ

162 นาย ภักดี หวยทราย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. กุดจับ กุดจับ อุดรธานี

163 นางสาว ปภาดา แสนสอน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เชียงแหว กุมภวาป อุดรธานี

164 นาง สุภาภรณ สุขอารมณ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. โคกกลาง โนนสะอาด อุดรธานี

165 นางสาว สุวรรณา พฤกโกษา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองนาคํา เมอืงอุดรธานี อุดรธานี

166 นางสาว รัตนาพร สิงหณีย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทม. หนองสําโรง เมืองอุดรธานี อุดรธานี

167 นางสาว อัญชลี กัณฑะวงษ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. อุดรธานี เมอืงอุดรธานี อุดรธานี

168 นางสาว ดวงใจ บุราโส นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. หนองไผ หนองหาน อุดรธานี

169 นาง อุทัยวรรณ ศรีระดา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ทาไห เข่ืองใน อุบลราชธานี

170 นาง ชณิตา บุเงิน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ยางขี้นก เข่ืองใน อุบลราชธานี

171 นาง ภัทรภร ดวงใจ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. เหลาแดง ดอนมดแดง อุบลราชธานี

172 นาง สําเนียง เมืองพรหม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. โพธิ์ไทร โพธิ์ไทร อุบลราชธานี

173 นาง สุพัตรา แทนทอง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองฮาง มวงสามสิบ อุบลราชธานี

174 นางสาว กฤติกา แกวคํา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ขามใหญ เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

175 นางสาว นิตยา สมาน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



 

หลักสตูรนักบริหารงานการคลงั 
**********************************

๑. ปรัชญา  มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน 
1/2561 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 
เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เรื่องมา
และแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมที่ ก

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการกลางขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ิน 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตร
พัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนง
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธภิาพ
3.  วัตถุประสงค    

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมี
ดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตน ปฏบิัติงาน 
ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกําหนด
ทุกระดับลงสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง และมีภาวะผูนํา
วิเคราะหบทบาทภารกิจขององคกรกับตําแหนงสายงานอําน
ฝกอบรมรวมกันไปปรับใชกับการทํางานในองคกรและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีคุณลักษณะของนักบรหิารงานการคลังมืออาชีพ
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นักบริหารงานการคลัง (ประเภทอํานวยการทองถ่ินระดับตน)
********************************** 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เช่ือมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นท่ี

ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งท่ี 
มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง

เปนหลักสูตรภาคบังคับท่ีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเล่ือน
และแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงท่ี

สิงหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นท่ีมีคุณสมบัติ
ใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กําหนด

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ

มและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง เพื่อใชสําหรับฝ
พัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนักบริหารงานการคลัง ใหมีความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล ทันสมัยทันเหตุการณ เสริมสรางจิตสํานึก
คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบตัิตน ปฏิบัติงาน โดยคาํนึงถึงองคกร และประชาชนเปนหลัก

ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกําหนด นํานโยบายดานการบริหารจัดการการเงินการคลังทองถิ่น
ทุกระดับลงสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง และมีภาวะผูนําในการทํางานเพื่อองคกรและประชาชน 
วิเคราะหบทบาทภารกิจขององคกรกับตําแหนงสายงานอํานวยการ เพื่อนําประสบการณ
ฝกอบรมรวมกันไปปรับใชกับการทํางานในองคกรและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีคณุลกัษณะของนักบริหารงานการคลังมืออาชีพ 

 

) 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 

และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่

ในคราวประชุมครั้งที่ 
นักบริหารงานการคลัง  

เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
ตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน

และแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงที่
กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นท่ีมีคุณสมบัติ

กลาง กําหนด 

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 

มและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย 
ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก

เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและ
ใหมีความรู ทักษะ และ

สมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ท่ีกวางไกล ทันสมัยทันเหตุการณ เสริมสรางจิตสํานึก 
ะประชาชนเปนหลัก มีความรู 

นํานโยบายดานการบริหารจัดการการเงินการคลังทองถิ่น 
ประชาชน มีการศึกษา 

เพื่อนําประสบการณที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมรวมกันไปปรับใชกับการทํางานในองคกรและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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๔.  ผลที่คาดวาจะไดรับ   
4.1  องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการยอมรบัจากผูใชบริการในระดับสูง  
4.2  ผูเขารบัการฝกอบรมใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง 
4.3  ผูเขารบัการฝกอบรมมีวิสัยทัศนในการทํางานเพื่อองคกรและประชาชน 
4.4  ผูเขารบัการฝกอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรไดอยางคุมคา 
4.5 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรมรวมกันไปปรับใชกับ 

 การทํางานในองคกรและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          4.6 ผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานโดย 
                คํานึงถึงองคกร และประชาชนเปนหลัก 

4.7 ผูเขารับการฝกอบรมไดเครือขาย เพ่ือการปรึกษาหารือและทํางานรวมกันในโอกาสตอไป 

๕.  กลุมเปาหมาย    
3.1 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 5 ของสายงานเริ่มตนจากระดับ 1 หรือสาย

งานเริ่มตนจากระดับ 2 และตําแหนงประเภทท่ัวไประดับชํานาญงาน และมีประสบการณโดยปฏิบัติงานใน
ตําแหนงท่ีจะไดรับการอบรมมาแลวไมนอยกวา 8 ป หรือ 

3.2 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตาํแหนงในระดับ 7ว ของสายงานเริ่มตนจากระดับ 2 และตําแหนง
ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส และมีประสบการณโดยปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะไดรับการอบรมมาแลวไมนอย
กวา 4 ป หรือ 

3.3 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาระดับ 6ว ของสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 และ
ตําแหนงประเภทวิชาการระดับชํานาญการ และมีประสบการณและปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะไดรับอบรมมาแลวไม
นอยกวา 8 ป หรือ 

3.4 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงไมต่ํากวาประเภททั่วไประดับชํานาญงาน และมี
ประสบการณและปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะไดรบัการอบรมมาแลวไมนอยกวา 10 ป หรือ 

3.5 ดํารงตําแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส และมีประสบการณและปฏิบัติงานในตําแหนงที่จะไดรับการ
อบรมมาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ 

3.6 ดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตาํแหนงประเภทวิชาการ ระดับชํานาญการ และมีประสบการณและ
ปฏิบัติงานในตําแหนงท่ีจะไดรับการอบรมมาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ 

3.7 ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย...ระดับ 6 หรือระดับ 7 (นักบริหารงาน...ระดับตน) หรือ 
3.8 ดํารงตําแหนงไมต่ํากวาหัวหนาฝาย...ระดับตน (นักบริหารงาน...ระดับตน) หรือ 
3.9 ดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการที่เทียบไดไมต่ํากวาหัวหนาสวนราชการ ระดับ 6 หรือระดับ 7  

(หัวหนาสวน... ระดับ 6 หรือระดับ 7/หัวหนากอง ระดับ 6 (ผูอํานวยการกอง...ระดับตน)/หัวหนาสํานักปลัด  
ระดับ 6 หรือระดับ 7 (หัวหนาสํานักปลัด ระดับตน/ผูอํานวยการกอง...ระดับ 7 (ผูอํานวยการกอง...ระดับตน)) 
หรือ 

3.10 ดํารงตําแหนงผูอํานวยการกอง...ระดับตน/หัวหนาสํานักปลัดระดับตน 
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6.  ระยะเวลาการศึกษาอบรม 27 วัน 
 - รายงานตัว-พิธีเปด    1 วัน 
 - ศึกษาในหองเรยีน  18 วัน 
 - ดูงานนอกสถานที่    2 วัน 
 - ศึกษาคนควาดวยตนเอง    5 วัน 

- ปจฉิมนิเทศ-พิธีปด    1 วัน 
 
7.  โครงสรางหลักสูตร 

หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 
1 
2 
3 

วิชาพื้นฐาน 
วิชาเฉพาะตาํแหนง 
วิชาเสริม  

11 
22 
5 

33 
72 
15 

รวม 38 120 

 
หมวดที่ 1  วิชาพื้นฐาน  จํานวน  11 วิชา 33 ชั่วโมง 

คําอธิบายหมวดวิชา: ความรูที่จําเปนของตําแหนงอํานวยการ ซึ่งเปนเรื่องที่ควรจะรูเพื่อเปนฐานในการ
เสริมสรางองคความรู เปนแนวทางในการศกึษา วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
ตามบริบทของตําแหนงใหสามารถการวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
กํากับ แนะนํา  ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแกปญหางานในหนาที่ความรับผิดชอบใหมีคุณภาพ
และเกิดผลสําเร็จตามยุทธศาสตรและภารกิจขององคกรและประเทศชาติ 
1) พัฒนาภาวะผูนําและผูนําการเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพสูง    3 ชั่วโมง 
2) หลักการปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการทองถิ่น      3 ชั่วโมง 
3) ยุทธศาสตร นโยบาย การสงเสริมและพัฒนาทองถ่ินรวมขับเคลื่อนลงสูพื้นท่ี   3 ชั่วโมง 
4) มาตราฐานและแนวทางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน     3 ชั่วโมง 
5) ทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทัลสาํหรับขาราชการและบุคลากรภาครฐั       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
6) การสื่อสารยุคดิจิทัล         3 ชั่วโมง 
7) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร                           ๓ ชั่วโมง 
8) หลักกฎหมายปกครอง         ๓ ชั่วโมง 
9) การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ    3 ชั่วโมง 
10) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน       3 ชั่วโมง 
11) การปรับเปลี่ยนสูการเปนองคกรดิจิทัล       3 ชั่วโมง 
 
หมวดที่ 3  วิชาเฉพาะตาํแหนง จํานวน 22 วิชา  72  ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา: เปนความรูที่สําคัญของผูดํารงตําแหนงอํานวยการตองรูและตองนําไปใชปฏิบัติงาน 
ผูดํารงตําแหนงดังกลาวจึงตองรูเพื่อพัฒนาตนเองใหมีองคความรู ความเขาใจอยางถูกตอง ชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติงาน การวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ  แนะนํา  
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแกปญหางานในหนาที่ความรับผิดชอบ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เกิดผลสัมฤทธ์ิอยางมีคุณภาพสูงสุด  
 



 -๔-
1) แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม 
    และคาเชาบานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      6 ชั่วโมง 
2) การเบิกจายบาํเหน็จบํานาญและสวัสดิการขาราชการทองถิ่น    3 ชั่วโมง 
3) ระบบงบประมาณและการบริหารจัดทํางบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    และขอบกพรอง ขอทกัทวงจากหนวยตรวจ       3 ชั่วโมง 
4) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง  
    ระเบียบ ประกาศ และหนังสอืสั่งการท่ีออกตามพระราชบัญญัติ    3 ชั่วโมง 
5) การบริหารการเงินการคลงัขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและกฎหมายที่เก่ียวของ 
    พรอมกรณีศึกษาการทกัทวงของหนวยตรวจสอบ      3 ชั่วโมง 
6) การจัดทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี ดวยระบบคอมพิวเตอร 
    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (E-LAAS)      6 ชั่วโมง 
7) การบริหารงานพัสดุทองถ่ินกับขอสังเกตของหนวยตรวจสอบ    3 ชั่วโมง 
8) เทคนิคการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ          3 ชั่วโมง 
9) การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ      3 ชั่วโมง 
10) กฎหมายวาดวยความรบัผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ   3 ชั่วโมง 
11) หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการ    3 ชั่วโมง 
      และเทคนิคการประมาณราคา 
12) กฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีเงินได คาธรรมเนียมของทองถ่ิน 
      และการเรงรัดภาษีคางชาํระ        3 ชั่วโมง 
13) การวิเคราะหสถานการณการเงนิการคลังของ อปท.     3 ชั่วโมง 
14) นโยบายการเงิน การคลงัของรัฐ:ทศิทางแนวโนม ปญหาและอุปสรรค 
15) การบริหารผลงานและการจัดทําคาํรับรองการปฏิบัติราชการ          3 ชั่วโมง 
16) การพัฒนารายได การวางแผนและการแกไขปญหาอุปสรรค    3 ชั่วโมง 
17) ระเบียบและวิธีปฏิบัติการเบิกจายเงินทองถ่ิน      3 ชั่วโมง 
18) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง        3 ชั่วโมง 
19) การจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร      3 ชั่วโมง 
20) การวางแผนงาน การเขียนโครงการและกระบวนการบริหารงบประมาณ   3 ชั่วโมง 
21) แนวทางการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    3 ชั่วโมง 
22) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2564  3 ชั่วโมง 

 

หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 5 วิชา 15 ช่ัวโมง) 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดคนวิธีการใหมๆเพ่ือหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถ่ิน พัฒนางานและองคกรสูความเปนเลิศใน
การใหบรกิารสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1) คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร       3 ชั่วโมง 
2) การพัฒนาความคิดเชิงระบบเพ่ือบริหารนวัตกรรม     3 ชั่วโมง 
3) กรณีศึกษาปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่      3 ชั่วโมง 
4) เทคนิคการพูดและนาํเสนออยางมีประสิทธิภาพ      3 ชั่วโมง 
5) เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และควบคุมงานอยางมีประสิทธิภาพ   3 ชั่วโมง 
6) การบริหารความขัดแยงโดยสันติวิธี       3  ชั่วโมง 



 -๕-
7) การบริหารงานบุคคลทองถิ่น และทิศทางความกาวหนา     3 ชั่วโมง 
8) เทคนิคการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ      3 ชั่วโมง 
9) การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการสมาคม       3 ชั่วโมง 
10) การใชเทคโนโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 

 
8. การศึกษาดูงานนอกสถานที่  จํานวน 2 วัน 

 การบริหารจัดการองคกรสมัยใหม ดานการบัญชี การเงนิ การคลังและงบประมาณ 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ ฯ    

 รูปแบบและวิธีการจัดหารายได การพัฒนารายไดทองถ่ิน  

 การสงเสริมและการพฒันาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู 

 การบริหารงานขององคกรภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ 

 เทศบาลเมืองบางศรเีมือง จ.นนทบุรี 

 เทศบาลตําบลบางหลวง จ.ปทุมธานี 

 เทศบาลนครนนทบุรี จ.นนทบุรี 
 
 
9. เทคนิคและวิธีการที่ใชในการฝกอบรม 

1) บรรยาย 
2) การนําอภิปรายและอภิปรายเปนคณะ 
3) การสัมมนา 
4) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
5) ซักถามปญหา/ ศึกษาดูงาน 

 

10. การประเมินผลการฝกอบรม โดยสถาบันพฒันาบุคลากรทองถิ่น 
1) ประเมินผลรายวิชา/วิทยากร 
2) ประเมินผลโครงการ 

  3) ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม จะตองมีเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
  4) ประเมินผลสัมฤทธิ์และศักยภาพผูเขาอบรมตามเกณฑที่ระเบียบสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่นวาดวยการปฏิบัติเก่ียวกับการศกึษาอบรมและสัมมนา พ.ศ.2546 กําหนดใหมีการวัดผลและ
ประเมินผล  โดยใหมีการวัดผลทางวิชาการรอยละ  50  และประเมินผลทางพฤติกรรมรอยละ  50  
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อาทิตย

ลงทะเบียนรายงานตัว ปฐมนิเทศโครงการ กิจกรรมนักศึกษา

จันทร ทดสอบสมรรถภาพรางกาย

พักรบัประทานอาหารเชา

พัฒนาภาวะผูนําและผูนําการเปลี่ยนแปลง

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน กิจกรรมสัมพันธและลายพฤติกรรม

พักรบัประทานอาหารเย็น

กอนเขาโปรแกรม ที่มีประสิทธิภาพสูง และวัฒนธรรมองคกรเพ่ือการเปลี่ยนแปลง โครงการ กิจกรรมนักศึกษา

นายบุณยรงค นิลวงศ นักวืชาการอิสระ ดร.บัณฑิต  ตั้งประเสริฐ

อังคาร การพัฒนาสุขภาพ ยุทธศาสตร นโยบาย การสงเสริมและ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล

และกิจกรรมนันทนาการ
พัฒนาทองถิ่นรวมขับเคล่ือนลงสูพ้ืนที่

และการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนแบบบูรณา

การอยางยั่งยืน กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

กยผ.สถ. กพส.สถ.

พุธ การพัฒนาสุขภาพ ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการ การสงเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะ

และกิจกรรมนันทนาการ และบุคลากรภาครัฐ  (Digital Literacy) ของทองถิ่นที่มีคุณภาพ เลือกกรรมการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ดร.ศิริวรรณ  หัสสรังสี นักวิชาการอิสระ

พฤหัสบดี การพัฒนาสุขภาพ การส่ือสารยุคดิจิทัล การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หลักและศิลปะการเขียนหนังสือ

และกิจกรรมนันทนาการ ติดตอราชการ กิจกรรมนักศึกษา

นายเดชรัตน  ไตรโภค สน.บถ.สถ. น.ส.บุญชวย  แสงตะวัน ขาราชการบํานาญ

ศุกร การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของทางราชการ ของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

ก.พ.ร.สถ. สํานักพระราชวัง/วิทยากร 904
เสาร แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การเบิกจายบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ

คาใชจายในการฝกอบรมและคาเชาบานของ ขาราชการทองถิ่น ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สน.คท.สถ. สน.คท.สถ.
ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนท่ี 87

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น   ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
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อาทิตย

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

จันทร ระบบงบประมาณและการบริหารจัดทํางบประมาณ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

รายจายของ อปท.และขอบกพรองขอทักทวงจากหนวยตรวจ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่ออกตามพระราชบัญญัติ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สน.คท.สถ. สน.คท.สถ.

อังคาร การพัฒนาสุขภาพ เทคนิคการบริหารความเสี่ยง การบริหารงานพัสดุทองถิ่นกับขอสังเกต

และกิจกรรมนันทนาการ ของหนวยตรวจสอบ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

ตบ.สถ. ตบ.สถ.

พุธ การพัฒนาสุขภาพ การวางแผนงาน การเขียนโครงการและ การจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร

และกิจกรรมนันทนาการ กระบวนการบริหารงบประมาณ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

ดร.ไพบูลย  โพธิ์สุวรรณ กพส.สถ.

พฤหัสบดี การพัฒนาสุขภาพ ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีเงินได

และกิจกรรมนันทนาการ คาธรรมเนียมของทองถิ่นและการเรงรัดภาษีคางชําระ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สน.คท.สถ. สน.คท.สถ.

ศุกร ความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาตอหนวยงาน การจัดทําบัญชีและการตรวจสอบบัญชี 

ของรัฐ ดวยระบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น  (E-LAAS)

นายภาส  ภาสสัทธา ขาราชการบํานาญ สน.คท.สถ.
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พักรบัประทานอาหาร

พักรบัประทานอาหาร

พักรบัประทานอาหาร
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อาทิตย

ลงทะเบียน/รับหองพัก

จันทร การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น การบริหารการเงินการคลังของ อปท.และ ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ในวงราชการ กฎหมายที่เกี่ยวของ พรอมกรณีศึกษาการทักทวงของหนวยตรวจสอบ ศึกษาคนควาดวยตนเอง

นายภาส  ภาสสัทธา ขาราชการบํานาญ สน.คท.สถ.

อังคาร ระเบียบและวิธปีฏิบัติการเบิกจายเงิน ระเบียบและวิธปีฏิบัติการเบิกจายเงิน

ทองถ่ิน ทองถ่ิน กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

ดร.อุษณีย  ทอย ขาราชการบํานาญ ดร.อุษณีย  ทอย ขาราชการบํานาญ

พุธ การพัฒนาสุขภาพ การวิเคราะหสถานการณการเงนิการคลัง หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง

และกิจกรรมนันทนาการ ของ อปท. ของทางราชการและเทคนิคการประมาณราคา กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สน.คท.สถ. กรมโยธาธิการและผังเมือง

พฤหัสบดี

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ศุกร

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที่

เสาร

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

อาทิตย

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง
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วันที่ 22 การพัฒนาสุขภาพ การพัฒนารายได การวางแผนและ นโยบายการเงิน การคลงัของรัฐ

และกิจกรรมนันทนาการ การแกไขปญหาอุปสรรค :ทิศทางแนวโนม ปญหาและอุปสรรค กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สน.คท.สถ. นายสกล  ลีโนทัย ขาราชการบํานาญ

วันที่ 23 การบริหารผลงานและการจัดทํา ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพ่ือความโปรงใส

คํารับรองการปฏิบัติราชการ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

ก.พ.ร.สถ. สตง.

วันที่ 24 การพัฒนาสุขภาพ การบริหารงานสําหรับผูบริหารท่ีมีประสิทธิภาพ การพัฒนาความคิดเชิงระบบ

และกิจกรรมนันทนาการ เพื่อบริหารนวัตกรรม ทดสอบทางวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา

ทน.รังสิต ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท นักวิชาการอิสระ

วันที่ 25 การพัฒนาสุขภาพ การใชเทคโนโนโลยีเพ่ือเพิ่มและสิทธภิาพ เทคนิคการพูดและนําเสนอ

และกิจกรรมนันทนาการ การทํางานในยุค Thailand 4.0 อยางมีประสิทธิภาพ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

นายอําพร  สวสดิยากร บ.ทรูฯ นายนิเวศน กันไทยราษฎร นักวิชาการอิสระ

วันที่ 26 ทดสอบสมรรถภาพรางกาย การพัฒนาบุคลกิภาพและพิธีการสมาคม คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหารงาน
กอนออกจากโปรแกรม ดร.สันทัด  ศะศิวนิช พล อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

 ขาราชการบํานาญ  ขาราชการบํานาญ

วันที่ 27 กรณีศกึษาปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่

นายชาตรี  ศรีสันต พิธีปดการศึกษาอบรม

 ขาราชการบํานาญ

พักรับประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น   ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
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ขันตอนการพิมพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 

https://lpdi.dla.go.th/trainingCourse.xhtml 
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3. พิมพใบชําระเงิน  













 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม

อนามัย (ประเมินดวยตนเอง) 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจาก
ภูมิลําเนาเพื่อเขารับการฝกอบรม  

 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเช้ือโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน

รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของ
อาคาร โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งที่เขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 
องศาเซลเชียส จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครดั 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

6. ทุกเชากอนเขารับการฝกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน 
7. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
8. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีอยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาท่ีอยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวน

เกี่ยวของเขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาต
ผูอาํนวยการโครงการอยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร/พิธีเปด/ปด แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร/วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัว/วันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทาน้ัน 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคทัชูสีดําเทาน้ัน 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 



 
 
 
 

QR Code กลุมอบรม หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง  
(อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที ่87 

(เฉพาะผูมีรายชือ่เขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

 

กรุณาแจงยืนยันเพ่ือเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบ ุคํานําหนา ชื่อ-นามสกลุ สังกัด อําเภอ จังหวัด 
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