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เรื่อง โครงการฝกอบรม “หลักสูตร

เรียน   นายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ส่ิงที่สงมาดวย 1. สําเนาโครงการฝกอบรม
    2. บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
    3. เอกสารการชําระ
    4. เอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม
    5. QR Code กลุมอบรม

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
วิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุนที่ 9”
ในตําแหนงประเภทวิชาการตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการ
พนักงานเทศบาล (ก.ท.) และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล
กรกฎาคม – 19 สิงหาคม 2565 
อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
หรือนักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ 
ในหลักวิชาพื้นฐานเฉพาะตําแหนง และ
การควบคุมภายในไดอยางถูกตอง และสามารถ
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับ
การฝกอบรมฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย 1 
   เพื่อใหการเขารับการฝกอบรมตาม 
ดวยความเรยีบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จึงขอใหทานพิจารณาดําเนินการ ดังน้ี
  1. ตรวจสอบผูมคีุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ตามบัญชีรายชื่อ ส่ิงที่สงมาดวย 
เปนผูที่ดํารงตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ท้ังนี้ หากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตรวจพบภายหลังวาผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ ดังกลาวขางตน
จะพิจารณาสงตัวคืนหนวยงานตนสังกัดทันที
  2. ให ผูมี คุณสมบั ติเขารับการฝกอบรมฯ แจงยืนยันเพื่อเขา รับการฝกอบรมฯ ไดที่              
QR Code กลุมอบรมฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย 
สังกัด อําเภอ จังหวัด และเบอรโทรศัพท
ไมมีการแจงยืนยันตามกําหนด สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินจะถือวาสละสิทธ์ิเขารับการฝกอบรมฯ ในครั้งนี้
ท้ังนี้ ผูท่ีจะไปเขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูท่ีไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด

แตละชนดิ และใหนําสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนมาแสดงในวนั

             กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
            ถนนนครราชสมีา เขตดุสิต

              11  พฤษภาคม  2565 

หลักสูตรนกัวิชาการตรวจสอบภายใน รุนท่ี 9” 

ปกครองสวนทองถิ่น (ตามบัญชรีายชื่อ) 

โครงการฝกอบรม หลักสูตรนักวชิาการตรวจสอบภายใน รุนที ่9 
บญัชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม    

ชาํระเงินคาลงทะเบยีน     
เอกสารการเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม     

กลุมอบรม หลักสตูรนักวชิาการตรวจสอบภายใน รุนที ่9 

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
วิชาการกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยโครงการศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน จัดโครงการฝกอบรม

” ซึ่งเปนหลักสูตรการฝกอบรมภาคบังคับของขาราชการหรือพนักงาน
ตามที่คณะกรรมการกลางขาราชการองคการบริหารสวนจังหวัด (ก.จ.) คณะกรรมการ
และคณะกรรมการกลางพนักงานสวนตําบล (ก.อบต.) กําหนด

2565 ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 
อาํเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี กลุมเปาหมายคือผูดํารงตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ชํานาญการ วัตถุประสงคเพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเชี่ยวชาญ
เฉพาะตําแหนง และกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญชี

และสามารถนําไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับ

1 และ 2  
เพื่อใหการเขารับการฝกอบรมตาม “หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน

ดวยความเรียบรอย กรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น จึงขอใหทานพิจารณาดําเนินการ ดังนี้
ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ตามบัญชีรายชื่อ ส่ิงที่สงมาดวย 

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ หรือนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ทั้งนี้ หากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตรวจพบภายหลังวาผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ ดังกลาวขางตน
จะพิจารณาสงตัวคนืหนวยงานตนสังกัดทันท ี 

ให ผูมี คุณสมบัติเขา รับการฝกอบรมฯ แจงยืนยันเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ ได ท่ี              
กลุมอบรมฯ ตามสิ่งที่สงมาดวย 5 ภายในวันศุกรท่ี 17 มิถุนายน 2565 โดยระบุ คํานําหนา ชื่อ นามสกุ

และเบอรโทรศัพทของผูเขารับการฝกอบรม หากผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจะถือวาสละสิทธิ์เขารับการฝกอบรมฯ ในคร้ังนี้

เขารับการฝกอบรมจะตองเปนผูที่ไดรับวัคซีนปองกันโรคโควิด – 19 ครบตามจํานวน

และใหนําสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนมาแสดงในวันรายงานตัวเขารับการฝกอบรม

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

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

ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ไดรวมมือทาง
จัดโครงการฝกอบรม “หลักสูตร

หรือพนักงานสวนทองถ่ิน
คณะกรรมการกลาง

กําหนด ระหวางวันที่ 31 
ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง       

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
มีความรูความเชี่ยวชาญ

กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน การบัญช ี       
งานไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการนี้ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินไดพิจารณาใหบุคลากรในสังกัดของทานเปนผูมีคุณสมบัติที่จะเขารับ         

นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุนที่ 9” เปนไป
ดวยความเรียบรอย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน จึงขอใหทานพิจารณาดําเนินการ ดังนี ้  

ตรวจสอบผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ ตามบัญชีรายชื่อ สิ่งท่ีสงมาดวย 2 อีกครั้งหนึ่งวา
นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ  

ทั้งนี้ หากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตรวจพบภายหลังวาผูเขารับการฝกอบรมไมมีคุณสมบัติฯ ดังกลาวขางตน 

ให ผูมี คุณสมบั ติเขา รับการฝกอบรมฯ แจงยืนยันเพื่อเขา รับการฝกอบรมฯ ไดที่              
คํานําหนา ชื่อ นามสกุล 

ของผูเขารับการฝกอบรม หากผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรมฯ  
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจะถือวาสละสิทธิ์เขารับการฝกอบรมฯ ในคร้ังนี้ 

ครบตามจํานวนของวัคซีน 

รายงานตัวเขารับการฝกอบรมดวย 
/3. เมื่อ..... 





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

1 นาง พัทธธีรา แตงดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. มวงชุม ทามวง กาญจนบุรี

2 นางสาว นริษสา รูปงาม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. หนองหญาดอกขาว ทามวง กาญจนบุรี

3 นาง ทัชชา แสนยศ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. ทาเรือพระแทน ทามะกา กาญจนบุรี

4 นาง ประไพ วิสุทธิวัชรกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบจ. กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี

5 นาย ฟารีฟ วิลาชาญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ระหาน บึงสามัคคี กําแพงเพชร

6 นางสาว สุรีรัตน สุดสีดา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ดูนสาด กระนวน ขอนแกน

7 นาง นัฐยา คําพรมมา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ภูผาแดง โคกโพธิ์ไชย ขอนแกน

8 นางสาว อมรรัตน จันลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นาหนองทุม ชุมแพ ขอนแกน

9 นางสาว ตรียนุช ศรีวงษชัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ปาปอ บานไผ ขอนแกน

10 นางสาว มลฤดี โยธะชัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โสกนกเต็น พล ขอนแกน

11 นางสาว อุบล มาตสีมา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานใหม สีชมพู ขอนแกน

12 นางสาว เพ็ญจันทร สีพลไกร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ภูหาน สีชมพู ขอนแกน

13 นางสาว วรัตชนันต พรมโม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. หนองเรือ หนองเรือ ขอนแกน

14 นางสาว ดวงเดือน อมเกษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ดอนดั่ง หนองสองหอง ขอนแกน

15 นางสาว จิตรฤดี ศรีพลลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นาวังหิน พนัสนิคม ชลบุรี

16 นางสาว ณัฐติยา ดวงบุบผา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. ชลบุรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

17 นาย วุฒิพงษ สีมาลา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. บานสวน เมืองชลบุรี ชลบุรี

18 นาง สุภาพร วงษบํารุงจิตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองรี เมืองชลบุรี ชลบุรี

19 นางสาว ปาณิสรา กาญจนประภาส นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. พลูตาหลวง สัตหีบ ชลบุรี

20 นาย กฤษณะ เกิดเนตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. ชุมพร เมืองชุมพร ชุมพร

21 นางสาว ภีรนันท จันทรมณี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ปากน้ําหลังสวน หลังสวน ชุมพร

22 นางสาว สุกันยา โคชบาล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ริมโขง เชียงของ เชียงราย

23 นาย ศรนรินทร เทพกํ่า นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. แมเปา พญาเม็งราย เชียงราย

24 นางสาว ณัฐฐศศิ ไชยกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ไมยา พญาเม็งราย เชียงราย

25 นางสาว ธารวิมล ใจซื่อ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. ปาหุง พาน เชียงราย

26 นางสาว สาระภี เตมีศักดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. หัวงม พาน เชียงราย

27 นาง พัชรินทร อินพูลใจ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ปากอดํา แมลาว เชียงราย

หลักสูตร: นักวิชาการตรวจสอบภายใน รุนท่ี 9 (รหัสหลักสูตร: 020000000002200009)
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28 นางสาว พรนภา เอกมนสิการ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานดาย แมสาย เชียงราย

29 นางสาว หทัยรัตน ขัติวงษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. โปงงาม แมสาย เชียงราย

30 นาย ชนมวิศิษฏ คํารักษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โปงผา แมสาย เชียงราย

31 นางสาว เพลินพิศ มะโนหาญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. สิริเวียงชัย เวียงชัย เชียงราย

32 นาง ดาวเรือง ตันประกาศ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม

33 นาย ปยะพงศ อัญชลีมงคล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. แมงอน ฝาง เชียงใหม

34 นาง สุกัญญา ถาไชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. หนองปาครั่ง เมืองเชียงใหม เชียงใหม

35 นางสาว มะลิวัลย ศิริวรรณา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. สบเปง แมแตง เชียงใหม

36 นางสาว ศิรินทิพย รําไพ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ดอนเปา แมวาง เชียงใหม

37 นาย สุกิจ มาลีเศษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. ออนเหนือ แมออน เชียงใหม

38 นางสาว ยุคล พิทักษา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาตอน แมอาย เชียงใหม

39 นาง เจนจิรา อินนา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. แมอาย แมอาย เชียงใหม

40 นางสาว พิมพชนก สิริสุวลักษณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม

41 นางสาว อรสา ยาวิปา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ขัวมุง สารภี เชียงใหม

42 นาง ณฤดี ไชยยา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. หนองผึ้ง สารภี เชียงใหม

43 นางสาว อิสรีย มณโีชติมงคล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. บอพลอย บอไร ตราด

44 นางสาว พัชรี หะรีชน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด

45 นาย ทยากร เรือนแกว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. แมตาน ทาสองยาง ตาก

46 นางสาว ภัคนภัสส กาวิละ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. วังประจบ เมืองตาก ตาก

47 นางสาว ญาณิศา ถาอินชัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. แมปะ แมสอด ตาก

48 นางสาว ลักขณา พงษสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. บางเลน บางเลน นครปฐม

49 นางสาว ปรมาพร คชรัตน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. คลองใหม สามพราน นครปฐม

50 นางสาว ฐานิต พุกบานยาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. บางกระทึก สามพราน นครปฐม

51 นางสาว นฤมล ตรีเพชร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางเตย สามพราน นครปฐม

52 นาย คัคเนศวร พรอัศวโยธิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. สามพราน สามพราน นครปฐม

53 นางสาว อริยาณัฐ เอ่ียมอินทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. ออมใหญ สามพราน นครปฐม

54 นางสาว รัชนีกร เจริญชัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ไชยบุรี ทาอุเทน นครพนม
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55 นางสาว พันธิวา แกวกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม

56 นางสาว จุฑาภรณ  อินทรชํานาญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ลําเพียก ครบุรี นครราชสีมา

57 นาย ศรายุทธ เสมพิมาย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. จักราช จักราช นครราชสีมา

58 นางสาว ปวีณา วกสูงเนิน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. มะคา โนนไทย นครราชสีมา

59 นางสาว ณัฐปภัสร แพงคํา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โนนทองหลาง บัวใหญ นครราชสีมา

60 นางสาว ฬุริยา ชัยวงศ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ตูม ปกธงชัย นครราชสีมา

61 นางสาว โชติมา ดีชัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โบสถ พิมาย นครราชสีมา

62 นาย พชร พิริยะตระกูล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ละหานปลาคาว เมืองยาง นครราชสีมา

63 นางสาว ณัฎฐฎาพร บุญยอ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. โนนสมบูรณ เสิงสาง นครราชสีมา

64 นางสาว กมลวรรณ เดือนขาว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หลุงประดู หวยแถลง นครราชสีมา

65 นางสาว อัจฉรา เลอกิจกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช

66 จาสิบเอก ผดุงพงษ ดานกาญจนาคพันธ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. สิชล สิชล นครศรีธรรมราช

67 นางสาว อนาฐีตา กัปป นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. ชุมแสง ชุมแสง นครสวรรค

68 นาง มัชฌิมา สันติสุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. พันลาน ชุมแสง นครสวรรค

69 นาง ธัญลักษณ สีทอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ทาตะโก ทาตะโก นครสวรรค

70 นาย พัชรวัฒน ปดดํา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ปลายบาง บางกรวย นนทบุรี

71 นาย ณัฐวัฒน กิตตทิรัพยธาดา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทม. บางแมนาง บางใหญ นนทบุรี

72 นาง สมร ขวัญนาคม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

73 นาง กานตภนิษฐ คุณนาเมอืง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หัวฝาย แคนดง บุรีรัมย

74 นางสาว รินรดา กมลวิบูลย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. หนองไมงาม บานกรวด บุรีรัมย

75 นางสาว แสงดาว บุญเพ่ิม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ดอนมนต สตึก บุรีรัมย

76 นางสาว ชนิดาภา โคจํานงค นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ศาลเจาพอขุนศรี หนองก่ี บุรีรัมย

77 นางสาว ปุณยภา สุทธิจํานงค นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. ปทุมธานี เมืองปทุมธานี ปทุมธานี

78 นางสาว สุธาสินี มูลผล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. หนองเสือ หนองเสือ ปทุมธานี

79 นาย ภาณุพงศ วิชชุตเวส นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. พงศประศาสน บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

80 นางสาว ชาลิสา คงเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บอนอก เมืองประจวบครีีขันธ ประจวบคีรีขันธ

81 นางสาว วิลันดา พรหมแกว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ไรใหม สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ
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82 นางสาว กัญญารัตน นาคสกุล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทม. หัวหิน หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

83 นาง สุภาวดี บัวศรี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ดงขี้เหล็ก เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

84 นาง ออย ปนบัว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

85 นาย สมฤกษ กิมฮั่นเจริญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบจ. ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

86 นาย กฤษณะ ดําหนู นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

87 นาย ณฐกฤต แกนกระจาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

88 นาง เบญจวรรณ ใจดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทุงผาสุข เชียงคํา พะเยา

89 นางสาว วิชชุณี จันทรพิทักษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. เกาะเตา ปาพะยอม พัทลุง

90 นางสาว ตันติมา ทองแดง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. ปาพะยอม ปาพะยอม พัทลุง

91 นาย อนุพงศ ไชยมงคล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ภูมิ บางมูลนาก พิจิตร

92 นางสาว พิชญา แยมทัศน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ชมพู เนินมะปราง พิษณุโลก

93 นาง เพ็ญนภา พรอมมงคล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองกุลา บางระกํา พิษณุโลก

94 นาง พรรณี สมบูรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. เขากระปุก ทายาง เพชรบุรี

95 นางสาว วราลักษณ มวงนิ่ม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. กันจุ บึงสามพัน เพชรบูรณ

96 นาง กาญจนา แสงอาวุธ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. เดนชัย เดนชัย แพร

97 นาง ปรีดารัตน   เทพรักษา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. รองฟอง เมืองแพร แพร

98 นาย ภควัต ราภาคะ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. รองกวาง รองกวาง แพร

99 นางสาว ศิริมาศ ฟุมเฟอย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หัวทุง ลอง แพร

100 นางสาว นิพาดา  ตกควรเฮง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. บานปง สูงเมน แพร

101 นาง นิตยา ผาเพียว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. บานเหลา สูงเมน แพร

102 นาง รัตนาภรณ อุดชาชน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. วังแสง แกดํา มหาสารคาม

103 นางสาว สุพัฒตรา สีสอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานกู ยางสีสุราช มหาสารคาม

104 นางสาว พรรณนิภา หมื่นสา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองแสง วาปปทุม มหาสารคาม

105 นางสาว ศศิภา อุปะทัง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. โคกนาโก ปาติ้ว ยโสธร

106 นาย ศฤงคาร ทาํเลดี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. สามแยก เลิงนกทา ยโสธร

107 นาง พัชนี ไกรยบุตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. เหลา ทุงเขาหลวง รอยเอ็ด

108 นาย คมสัน จันโทภาส นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. หนองหิน เมอืงสรวง รอยเอ็ด
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109 นาง กรรณิการ ประมูลจักโก นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. โพธิ์ทอง ศรีสมเด็จ รอยเอ็ด

110 นางสาว ก่ิงแกว แกวสมบัติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หัวชาง สุวรรณภูมิ รอยเอ็ด

111 นางสาว เชษฐธิดา ชูแกว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. กะเปอร กะเปอร ระนอง

112 นางสาว วิลาวัลย นามวงศ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ปากน้ําทาเรือ เมืองระนอง ระนอง

113 นาง พิมล ตะโฉ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. หงาว เมืองระนอง ระนอง

114 นางสาว สุพิน อุนชาติ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. บานฉาง บานฉาง ระยอง

115 นางสาว รัตติยา  นอยสุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. สํานักทอน บานฉาง ระยอง

116 นาง วรรณา คําพานิช นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. จอมพลเจาพระยา ปลวกแดง ระยอง

117 นาง นางจันทรเพ็ญ เพ็ชรเอ่ียม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. ทับมา เมืองระยอง ระยอง

118 นางสาว ประกายเพชร สายชล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. น้ําคอก เมืองระยอง ระยอง

119 นาง รัชนีพร สีทา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. กระจับ บานโปง ราชบุรี

120 นางสาว ธนพร โตเอ่ียม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. สวนกลวย บานโปง ราชบุรี

121 นางสาว วีรวรรณ แกวใส นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

122 นาย สุเมธ คุณมี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี

123 นาง วราพร อ่ําขํา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. เขาพระงาม เมืองลพบุรี ลพบุรี

124 นาย ณรงค พุทธสาร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ไหลหิน เกาะคา ลําปาง

125 นางสาว กตัญู สมวงค นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. แมพริก แมพริก ลําปาง

126 นาย ธนภัทร วาทินสุวรรณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. หางฉัตร หางฉัตร ลําปาง

127 นางสาว อภิญญา แสงสวาง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทุงหัวชาง ทุงหัวชาง ลําพูน

128 นางสาว ภัชษนัญฑ ปารมี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ปาพลู บานโฮง ลําพูน

129 นาง นัฏยา ทาสาลี นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. นาโปง เมืองเลย เลย

130 นางสาว วลัยพร วงศบุญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. ไผ ราษีไศล ศรีสะเกษ

131 นางสาว นันทนภัส วันสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. กุดแฮด กุดบาก สกลนคร

132 นาย เชาวลิต ทาน้ําเที่ยง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร

133 นาง กนิษฐา ผดุงกิจ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. พอกนอย พรรณานิคม สกลนคร

134 นาง พรทิพย ประดาอินทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. ขมิ้น เมืองสกลนคร สกลนคร

135 นาง ยุวภา รูปเหลี่ยม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร
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136 นาง ไพรวรรณ มาตตายา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

137 นางสาว ณัฎศิชา คําไฮ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ธาตุทอง สวางแดนดนิ สกลนคร

138 นางสาว รัยฮานะฮ สลีฟน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. นาทวีนอก นาทวี สงขลา

139 นาย คนุสรณ  ยอดจันทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาบอน ระโนด สงขลา

140 นางสาว ชญานนันท จันตระกูล นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บอตรุ ระโนด สงขลา

141 นางสาว เสาวลักษณ ยอดจิตร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. สิงหนคร สิงหนคร สงขลา

142 นางสาว ปานตา สุธรรมประจักษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. ทุงตําเสา หาดใหญ สงขลา

143 นางสาว ขนิษฐา ธุระพระ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางเพรียง บางบอ สมุทรปราการ

144 นางสาว นวพร อ่ิมเอิญ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ศีรษะจรเขนอย บางเสาธง สมุทรปราการ

145 นางสาว วราลักษ เทพปฏิภาณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

146 นางสาว อัจฉราวดี พันทอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บางปู เมืองสมทุรปราการ สมุทรปราการ

147 นางสาว กมลชนก ปญญา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บางเมือง เมืองสมทุรปราการ สมุทรปราการ

148 นางสาว มัลลิกา ชัยนา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. แพรกษา เมืองสมทุรปราการ สมุทรปราการ

149 นางสาว รัชนีมล ทองโต นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. คลองมะเดื่อ กระทุมแบน สมุทรสาคร

150 นางสาว วาสนา แจมจํารัส นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บานแพว บานแพว สมุทรสาคร

151 นางสาว มัททณา ตาสําโรง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. สวนสม บานแพว สมุทรสาคร

152 นางสาว ธีราภรณ นอยมา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ทาทราย เมอืงสมุทรสาคร สมุทรสาคร

153 นางสาว เพชรรัชต บูชาสุข นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บางน้ําจืด เมอืงสมุทรสาคร สมุทรสาคร

154 นาย อิทธิพัทธ มากทุงคา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานเกาะ เมอืงสมุทรสาคร สมุทรสาคร

155 นางสาว ทิฆัมพร ภูกาบขาว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. เขาฉกรรจ เขาฉกรรจ สระแกว

156 นางสาว มาสวธู จันสวาท นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. วังน้ําเย็น วังน้ําเย็น สระแกว

157 นางสาว จุฑามาศ อินทะสืบ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานจา บางระจัน สิงหบุรี

158 นาย อชิรภัทร ตาจันทร นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. บานหมอ พรหมบุรี สิงหบุรี

159 นางสาว สุภาพร คํามะลิ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. จักรสีห เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

160 นาย สําเริง สุขกาย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบจ. สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

161 นาย คมนณัชนนท สุวรรณโณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บานโตนด คีรีมาศ สุโขทัย

162 นางสาว จิรนันท โพรงจั่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
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163 นางสาว ปภาดา สุทธพันธ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. วังน้ําขาว บานดานลานหอย สุโขทัย

164 นางสาว นวภรณ จันทรพินิจรัตน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

165 นาย ภาณุพงศ ทุงโปรง นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ปากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย

166 นางสาว นาตยา เสริฐภูเขียว นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ดานชาง ดานชาง สุพรรณบุรี

167 นางสาว ธีราพร ทองแท นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หัวโพธิ์ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

168 นาง วรรณา ธรรมรักษ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทต. เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

169 นางสาว มณธิญา จูคา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ประสงค ทาชนะ สุราษฎรธานี

170 นางสาว ฉวีรรณ ไหมเสน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. บางสวรรค พระแสง สุราษฎรธานี

171 นาง กัณฑตินันท จินดา นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทม. ทาขาม พุนพิน สุราษฎรธานี

172 นาย สิชาเมศร หิรัญกิระพัฒน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. โคกตะเคียน กาบเชิง สุรินทร

173 นางสาว ณิชาภัทร เศษวิสัย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทม. หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

174 นาง พิมพวลัญช จันฤาไชย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ ทต. ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี

175 นาง วาสนา โพธิรัตน นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. หนองไฮ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

176 นางสาว ปรทิพย   บุญเกิด นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ ทน. อุดรธานี เมืองอุดรธานี อุดรธานี

177 นางสาว กรรณกนก ไตรยะสุทธิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. หมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี

178 นาง นิตยา เบญจรงคพันธ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ปฏิบัติการ อบต. ไผลอม ลับแล อุตรดิตถ

179 นางสาว จิรอร สุวรรณกูฎ นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. ตระการ ตระการพืชผล อุบลราชธานี

180 นางสาว ศิริลักษณ สีหานาท นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

181 นางสาว พยอม เจริญรอย นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ชํานาญการ อบต. หนองกินเพล วารินชําราบ อุบลราชธานี



เอกสารสาํหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 
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คาลงทะเบียน 40,000 บาท  

ส่ังจายชื่อบัญชี “โครงการศูนยศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” 

ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 
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กรุณาสงเอกสารมาที ่Line กลุมอบรม 

สําเนาการชําระเงิน 



 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม

อนามัย (ประเมินตนเอง) 

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 และพิธีเปด และพิธีปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (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 ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 



Line กลุมอบรม หลักสูตรนกัวิชาการตรวจสอบภายใน รุนที่ 9 
(เฉพาะผูมีรายชื่อเขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑86 



  

 
 
 

 

หลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชํานาญการ 

********************************** 
 
๑)  ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพ่ือองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒)  หลักการและเหตุผล  
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๑ ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน   
เปนหลักสูตรภาคบังคับท่ีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงที่
สูงขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กําหนด 
 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหนาที่
ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแกขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนา
ขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถ่ินที่ดํารงตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน  ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะ
ที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ  

๓)  วัตถุประสงค 
๓.๑) เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกําหนด

ตําแหนง 
๓.๒) เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความตระหนักและใหความสําคัญของการตรวจสอบภายใน การ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง และสามารถใชเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลการบริหารจัดการ ดาน
การเงนิการคลังที่ดี มีความโปรงใสและปองกันการทุจริตคอรรปัชั่น 

๓.๓) เพื่อใหผูเขารับการอบรมไดรับการพัฒนาการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพเปนไปตามพระราชบัญญัติ
วินยัการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

๓.๔) เพื่อใหผูเขารับการอบรมมีความตระหนักและใหความสาํคญัของการตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง และสามารถใชเปนเครื่องมือในการกํากับดูแลการบริหารจัดการ ดานการเงนิ
การคลังท่ีดี มีความโปรงใสและปองกันการทุจริตคอรรัปชั่น 
๔)  กลุมเปาหมาย 

๔.๑ ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชํานาญการ 
      ๔.๒ จํานวนผูเขารับการฝกอบรม ๑๐๐ คน/รุน 
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๕) ผลสัมฤทธิ์ที่ตองการ 
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ที่ผานการอบรมไมนอยกวารอยละ ๘๐ มีความรูความเขาใจ

สามารถเปนเครื่องมือของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในการใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษาอยางอิสระ
และเท่ียงธรรม 
๖)  ระยะเวลาของการศกึษาอบรม ๒0 วัน 

- พิธีเปด – ปด      ๑ วัน 
- ศึกษาในหองเรียน   ๑๗ วัน 
- ศึกษานอกสถานที่     ๑ วัน 
- ศึกษาคนควาดวยตนเอง        ๑ วัน 

 
๗)  โครงสรางของหลักสูตร 
 

หมวดที ่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนหัวขอวิชา จํานวนชั่วโมง 
๑ 
๒ 
๓ 

วิชาพื้นฐาน 
วิชาเฉพาะตําแหนง  
วิชาเสริม 

๔ 
๒๒ 
๒ 

๑๒ 
๙๓ 
๖ 

 รวม  ๓  หมวดวิชา ๒๘ ๑๑๑ 
 
ความรูที่จําเปนประจําสายงานวิชาการ ไดมีการแบงออกเปน ๓ หมวดวิชา โดยกําหนดขึ้นภายในกรอบ
มาตรฐานตําแหนง ประกอบดวย ๑) หมวดวิชาพื้นฐาน ๒) หมวดวิชาเฉพาะตําแหนง  ๓) หมวดวิชาเสริม  
โดยมีหัวขอวิชา ดังนี้ 
หมวดที่ ๑  วิชาพื้นฐาน เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง   สวน
ทองถ่ินตามรัฐธรรมนูญ ความรูพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที ่เสนทางความกาวหนาและสิทธิประโยชน 
โดยมีหัวขอวิชาการ จํานวน ๔ วิชา รวมระยะเวลา จํานวน ๑๒ ชั่วโมง ดังนี้ 

๑) ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการ  ๓ ชั่วโมง                
และบุคลากรภาครัฐ (Digital Literacy)                                                                    

        ๒) บทบาท หนาที่ของ อปท.ตามกฎหมายกระจายอํานาจ   ๓ ชั่วโมง                    
        ๓) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชน  ๓ ชั่วโมง 

  ของขาราชการ อปท.        
        ๔) หลักคิดจิตอาสา                                                      ๓ ชั่วโมง 
 
 

หมวดที่ ๒  วิชาเฉพาะตําแหนง เปนวิชาหลักในตําแหนงหนาที่ เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของผูปฏิบัติหนาที่
ใหเพิ่มสูงขึ้น  ดวยการเพิ่มพูนและเสริมสรางองคความรูใหตรงตามกรอบภารกิจของตําแหนง  เกิดความเขาใจ
อยางถูกตองชัดเจนและสามารถปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีคุณภาพ  โดยมีหัวขอวิชาการ จํานวน 
๒๒ วิชา รวมระยะเวลา จํานวน ๙๓ ชั่วโมง ดังนี้ 

(๑) หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ    ๓ ชั่วโมง 
                การตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ  
 (๒) แนวทางการประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ   ๖ ชั่วโมง                   
               การวางแผนการตรวจสอบ และการวางแผนการปฏิบัติงาน              
 (๓) แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบและการจัดทํากระดาษทําการ      ๖ ชั่วโมง     
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          (๔) แนวทางการเขียนรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล  ๖ ชั่วโมง 
          (๕) การรับเงิน การจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรกัษาเงินและ   ๖ ชั่วโมง 
                การตรวจเงนิของ อปทและกองทุน สปสช.                                                                       
          (๖) การเบิกจายเงินคาเชาบาน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ   ๖ ชั่วโมง 
                คาใชจายในการฝกอบรม การทําประกันภัยทรพัยสิน การใชและ 

     รักษารถยนตของ อปท.                                                               
(๗) การเบิกจายเงนิคาเครื่องแตงกาย คาใชจายในการบริหารงานของ อปท     ๓ ชั่วโมง                          
(๘) การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะการสงเสริม  ๓ ชั่วโมง  
      กีฬา การแขงขันกีฬา  
(๙) แนวทางการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงนิในระบบบัญชี  ๖ ชั่วโมง 
     คอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS)  
(๑๐) การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐัของ อปท.    ๖ ชั่วโมง 
(๑๑) การประเมินผลการควบคุมภายในและแนวทางการสอบทาน  ๖ ชั่วโมง 
        การประเมินควบคุมภายในของ อปท. ตามหลักเกณฑที่กระทรวง 
        การคลังกําหนด พรอมฝกปฏิบัติ 
(๑๒) การบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท.    ๓ ชั่วโมง 
(๑๓) แนวทางการตรวจสอบดานการคลัง การเงนิ การบัญชี    ๓ ชั่วโมง 
        และการพัสดุ อปท. และขอสังเกตจากการตรวจสอบ   
(๑๔) การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย   ๓ ชั่วโมง 
        วิธีการงบประมาณของ อปท.       
(๑๕) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง                                                    ๓ ชั่วโมง 
(๑๖) แผนพัฒนาทองถ่ิน        ๓ ชั่วโมง                  
(๑๗) การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของ อปท.             ๓ ชั่วโมง 
(๑๘) ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายของ อปท. และ  ๓ ชั่วโมง 
        งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ        
(๑๙) ภาพรวมงานตรวจสอบภายใน บทบาทหนาท่ีของผูตรวจสอบภายใน  ๖ ชั่วโมง 
        และประเภทการตรวจสอบภายใน แนวทางการประกันและ 
        ปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน        
 (๒๐) ประสบการณในการดาํเนินงานและแนวทาง    ๓ ชั่วโมง 
        การแกไขปญหาในการปฏิบัติงาน หนวยตรวจสอบ อปท                                                      

 (๒๑) การตรวจสอบและขอสังเกตของคณะกรรมการตรวจเงนิแผนดิน  ๓ ชั่วโมง 
          (๒๒) การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ   ๓ ชั่วโมง 
   

หมวดที่  ๓  วิชาเสริม เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความเปนเลิศใน
การใหบรกิารสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด โดยมีหัวขอวิชาการ จํานวน ๒ วิชา รวมระยะเวลา 
จํานวน ๖  ชั่วโมง ดังนี ้
  ๑) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม       ๓ ชัว่โมง 
  ๒) ศิลปะการพูดในที่ชุมชน                 ๓ ชั่วโมง 
๘) การศึกษาดูงาน (จาํนวน ๑ วัน) 

(๑) กลุมตรวจสอบภายใน กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชีทองถ่ิน  
      กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
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(๒) หนวยงานตรวจสอบภายใน กรุงเทพมหานครฯ 
(๓) การบริหารงานระบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) และ E-laas 

๙)  วิธีการศกึษาอบรม 
- บรรยาย 
- การนําอภิปรายและอภิปรายเปนคณะ 
- กรณีศึกษา 
- สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
- ซักถามปญหา 
- ศึกษาดูงาน 

๑๐) การประเมินผลการศึกษาอบรม  
- ประเมินผลรายวิชา 
- ประเมินผลวิทยากร 
- ประเมินผลโครงการ 
- ประเมินผลผูเขารับการศึกษาอบรม 

๑๑) สถานที่ดําเนินการ ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน คลองหนึ่ง จังหวัดปทุมธานี      

๑๒) งบประมาณ บริหารจัดการโครงการจากคาลงทะเบียน คนละ ๔๐,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นบาทถวน) 
                      รวมคาที่พักและอาหารระหวางการฝกอบรม ไมรวมคาพาหนะเดินทางไป – กลับ 

๑๓) ผลที่คาดวาจะไดรับ 
 ๑๓.๑ ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับตําแหนง 
 ๑๓.๒ ผูผานการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนงสามารถ
นําความรูที่ไดรบัไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๑๓.๓ ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคตทิี่ดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถทํางานใน
ลักษณะทีมไดอยางเหมาะสม 
 ๑๓.๔ ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา
ปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ 
 ๑๓.๕ สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม 
ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 
 ๑๓.๖ ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

๑๕) ผูรับผิดชอบโครงการ 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดยสถาบันพฒันาบุคลากรทองถิ่น รวมกับมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
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หลักสตูร นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จงัหวัดปทมุธานี   

วันและเวลา 

การบรรยาย 
  ช่ือวิชา 

จํานวน 

(ชั่วโมง) 
วิทยากร 

วันอาทิตย 

14.00-17.00 น. ลงทะเบียน / ปฐมนิเทศแนะนําหลักสูตรและทดสอบ 

กอนฝกอบรม 

   ผูอํานวยการโครงการและ

สถาบันพัฒนาบุคลากร

ทองถิ่น 

วันจันทร 

09.00-16.00 น. การประเมินผลการควบคุมภายในและแนวทางการสอบทาน              

การประเมินการควบคุมภายในของ อปท. ตามหลักเกณฑที่

กระทรวงการคลังกําหนด พรอมฝกปฏิบัติ (Workshop) 

6 อ.มารุต ปรียากร 

16.00-19.00 น. การบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท. 3 อ.มารุต ปรยีากร 

วันอังคาร 

09.00-12.00 น. การพฒันาบุคลิกภาพและการสมาคม 3 อ.ชัยยุทธ ถาวรานุรกัษ 

13.00-16.00 น. ศิลปะการพูดในชุมชน 3 อ.ชัยยุทธ ถาวรานุรกัษ 

วันพุธ 

09.00-12.00 น. บทบาท หนาที่ของ อปท.ตามกฎหมายกระจายอํานาจ   3 ศ.ดร.สมคดิ เลิศไพฑูรย 

13.00-16.00 น. การเบิกจ่ายคาเครื่องแตงกาย คาใชจายในการบริหารงานของ 

อปท. 

3 อ.เอ็นดู โชติกุล 

วันพฤหัส 

09.00-12.00 น. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ

ปฏิบัติการตรวจสอบภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ 

3 อ.ชบาไพร ชุนถนอม 

13.00-16.00 น. แนวทางการตรวจสอบดานการคลัง การเงิน การบัญชี และการ

พัสดุ ของ อปท. และขอตรวจพบจากการตรวจสอบ 
 

 

3 อ.ชบาไพร ชุนถนอม 
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วันศกุร 

09.00-16.00 น. ภาพรวมงานตรวจสอบภายใน บทบาทหนาที่ของผูตรวจสอบ

ภายใน และประเภทการตรวจสอบภายใน แนวทางการประกัน

และปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายใน 

6 อ.มารุต ปรียากร 

วันเสาร 

08.00-12.00 น. หลักคิดจิตอาสา 3 อ.นิพนธ คชกาญจน 

13.00-16.00น. - - - 

วันอาทิตย 

09.00-16.00 น. แนวทางการตรวจสอบบัญชีและรายงานการเงินในระบบใน

ระบบบัญชีคอมพิวเตอร ของ อปท. 

 (e-LAAS) 

6 อ.ลลิดา ปกรณกาญจน 

วันจันทร 

09.00-16.00 น. การรับเงิน การจายเงิน การฝากเงนิ การเก็บรักษาเงินและการ

ตรวจเงินของ อปท. และกองทุน สปสช. 

6 อ.อุษณีย ทอย  

16.00-19.00 น. ประสบการณในการดําเนินงานและแนวทางการแกไขปญหาใน

การปฏิบัติงาน หนวยตรวจสอบภายใน อปท. 

3   

วันอังคาร 

09.00-12.00 น. ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจายของ อปท. และ

งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

3  

13.00-16.00 น. การเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การ

สงเสริมกีฬา การแขงขันกีฬา 

3 อ.อาทิตยา พยาบาล 

16.00 – 19.00 น. แผนพัฒนาทองถิ่น 3 อ.กมลกาจ รุงปน                

โทร. 08 3304 1907 

วันพุธ 

09.00-16.00 น. การเบิกจายเงินคาเชาบาน คาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

คาใชจายในการฝกอบรม การจัดทําประกันภัยทรัพยสิน การใช

และรักษารถยนตของ อปท.  

6 อ.อาทิตยา พยาบาล 

วันพฤหัสบดี 

09.00-12.00 น. ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการและ

บุคลากรภาครัฐ(Digital Literacy) 

3 อ.ชวพงศธร ไวสาริกรรม 

13.00-16.00 น. การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวธิีการ

งบประมาณของ อปท. 

3 อ.สุรศักดิ์ แปนงาม 
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วันศกุร 

09.00-12.00 น. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง 3 อ.ชรินทร สัจจาม่ัน 

13.00-19.00 น. แนวทางการประเมนิความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ การ

วางแผน  การตรวจสอบ และการวางแผนการปฏิบัติงาน 

6 อ.ชบาไพร ชุนถนอม 

อ.อารียานันท วฒักีหัตถกรรม 

วันเสาร 

09.00-16.00 น. แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบและการจัดทาํกระดาษทาํการ 6 อ.ชบาไพร ชุนถนอม 

อ.อารียานันท วฒักีหัตถกรรม 

วันอาทิตย 

09.00-16.00 น. แนวทางการเขียนรายงานผลการตรวจสอบและการติดตามผล 6 อ.ชบาไพร ชุนถนอม 

อ.อารียานันท วฒักีหัตถกรรม 

วันจันทร 

ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี (สํานักตรวจสอบภายใน กทม.) 

วันอังคาร 

09.00-16.00 น. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพสัดุภาครัฐของ อปท. 6 อ.พงษศักดิ์ กวีนันทชัย 

วันพุธ  

09.00-12.00 น. การปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ของ อปท. 3 กรมบัญชีกลาง 

(อ.นันทิกาญจน) 

13.00-16.00 น. การปองกันละปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ 3 ปปช 

(อ.นราธิป) 

วันพฤหัสบดี  

09.00-12.00 น. การตรวจสอบและขอสังเกตของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 3 สตง. 

(อ.ชัชวาลย) 

13.00-16.00 น. การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของ

ขาราชการ อปท. 

3 พ.จ.อ.ชนินทร ราชมณ ี

วันศุกร 

09.00-12.00 น. พิธีปด มอบใบประกาศนยีบัตร 

   

  *  ตารางอบรม อาจมีการเปลีย่นแปลงไดตามความเหมาะสม * 

 
 


