




ลําดับ คํานําหนา ชื่อ นามสกุล ตําแหนงตามสายงาน ระดับตําแหนง อปท. สังกัด อําเภอ จังหวัด หมายเหตุ
1 นางสาว อาภรณ สั่นสทาน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. คลองพนพัฒนา คลองทอม กระบี่
2 นางสาว โชติกา โชติสิริกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. แกงเสี้ยน เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี
3 นาง ธนวรรณ เอกวนิชชาญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
4 นาง เย็นใจ วังคีรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. บัวขาว กุฉินารายณ กาฬสินธุ
5 นาง ประภาพร ตาลประเสริฐ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หลักเหลี่ยม นามน กาฬสินธุ
6 นาง เพนียง วงษทาว นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ
7 นางสาว นุกูล สีสัน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. ทาลาดดงยาง หวยเม็ก กาฬสินธุ
8 นาง เดือนฉาย เงินสยาม นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. โนนสมบูรณ เขาสวนกวาง ขอนแกน
9 นางสาว ดวงกมล บุญฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแกน
10 นาง นภาพร ฤาชาบุตร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. ภูผามาน ภูผามาน ขอนแกน
11 นางสาว ณภัทรสร เศิกกันยา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. จระเข หนองเรือ ขอนแกน
12 นาง รัชนู ปุยเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. สิงโตทอง บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา
13 นางสาว เสาวนีย จิตตะวิกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา
14 นางสาว สิริลักษณ เรืองมะเริง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. คลองหลวงแพง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
15 นาง อัศราภรณ สาธิตวงศเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หนาพระธาตุ พนัสนิคม ชลบุรี
16 นางสาว เกศินี อุบลวิรัตนา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี
17 นาง ชมภู ชํานาญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองคู บานแทน ชัยภูมิ
18 นางสาว ยุภาภรณ ดอนศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. วังตะเฆ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
19 นางสาว ชุลี ภัยวิมุติ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
20 นางสาว พีรพรรณ วังมณี นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. บานแซว เชียงแสน เชียงราย
21 นางสาว นันทพร บุรีวัน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. แมลอย เทิง เชียงราย
22 นางสาว สุกัญญา หลาบโพธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โปงงาม แมสาย เชียงราย
23 นาง สุมาลี สมเสมอใจ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย
24 นางสาว ณัฐรุจา สลีวงศ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม
25 นางสาว เวณิกา อายเปง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โปงทุง ดอยเตา เชียงใหม
26 นาง อาทิตยา เมืองมูล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ออนกลาง แมออน เชียงใหม
27 นางสาว วิจิตรา มณีวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เปยงหลวง เวียงแหง เชียงใหม
28 นางสาว สุมาลี หอมออน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. แมแฝก สันทราย เชียงใหม
29 นางสาว สุกฤตา จันทรแจม นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. หนองควาย หางดง เชียงใหม
30 นาง นพรัตน กาวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บอหลวง ฮอด เชียงใหม
31 นางสาว สุมาลี ศรีวิเชียร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. คลองลุ กันตัง ตรัง

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 38
ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2565
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32 นางสาว ธัญทิพย ศรีประสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. บางสัก กันตัง ตรัง
33 นางสาว ปริณดา เศรษฐพลอย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ไมฝาด สิเกา ตรัง
34 นางสาว สุภาพร พุมเก้ือ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทุงตอ หวยยอด ตรัง
35 นาง สุทธิดา อนุพงษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. ตราด เมืองตราด ตราด
36 นาง ณิชกมล โตจําเริญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ทาสายลวด แมสอด ตาก
37 นาง ประภัสสร เกิดอุดม นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. แมกาษา แมสอด ตาก
38 นาง จิราภา ฉิมเครือวัลย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานนา บานนา นครนายก
39 นางสาว ภัคภร กานเหลือง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หวยจรเข เมืองนครปฐม นครปฐม
40 นางสาว ณัฐชยา คํามุงคุณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. อุมเหมา ธาตุพนม นครพนม
41 นางสาว พรรนิภา พะโคนิราช นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. โพธิ์ตาก เมืองนครพนม นครพนม
42 นางสาว รุงรัตน สุวรรณไชยรบ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. วังตามัว เมืองนครพนม นครพนม
43 นาย รัชชานนท พิมพไธสงค นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กุดจอก บัวใหญ นครราชสีมา

44 นาง ศิริเกศ แกวจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นางรํา ประทาย นครราชสีมา

45 นางสาว ทิวากาล อุตสาห นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา

46 นางสาว รัศมี สุขขา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. โคกกรวด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

47 นาง มยุรี ทองดี นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบจ. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

48 นางสาว ขวัญฤทัย คงทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. กุดนอย สีคิ้ว นครราชสีมา

49 นางสาว เบญจวรรณ ถีสูงเนิน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หนองน้ําใส สีคิ้ว นครราชสีมา

50 นางสาว ณัฐสุรีย สุวรรณวงศ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. กุดจิก สูงเนิน นครราชสีมา

51 นาย สันตชาย ศรีเปารยะ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช

52 นางสาว สุทธญาณ กุณฑล นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. ทางิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

53 นาง สุชัญญา สุขเอก นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบจ. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช

54 นางสาว สิรินทิพย ดําเดน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ควนชุม รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช

55 นางสาว นันทณภัส เพ็ญวิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เกาเลี้ยว เกาเลี้ยว นครสวรรค
56 นางสาว จุฑามาส พันธุพราน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ไทรใหญ ไทรนอย นนทบุรี
57 นางสาว สุพัตรา ธรรมกัณหา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทม. บางกรวย บางกรวย นนทบุรี
58 นางสาว ทิวาพร จิตตจํานงค นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางตะไนย ปากเกร็ด นนทบุรี

59 นางสาว อาภาภรณ ศรีทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทน. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
60 นางสาว ณิชารีย มาฟู นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี
61 นาง บุษบา แกวเดช นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. สันทะ นานอย นาน
62 นางสาว อําไพวรรณ สุเทปน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ภูฟา บอเกลือ นาน
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63 นาง อําไพ แกวโก นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. แงง ปว นาน
64 นาง ปรานอม คําชั่ง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. ศิลาแลง ปว นาน
65 วาที่รอยโท ชลภัทร คําเขียว นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ทานาว ภูเพียง นาน
66 นางสาว มลฤดี สองแสง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. เมืองจัง ภูเพียง นาน
67 นาง ปภัสรินทร นันตา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หนองแดง แมจริม นาน
68 นาง รัตนา คํามอญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. แมสาคร เวียงสา นาน
69 นาง เพชรรัตน ทองสุข นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. นาไรหลวง สองแคว นาน
70 นางสาว กรรณิกา สิทธิยศ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. พงษ สันติสุข นาน
71 นาง ณัฐิยา ชื่นอุรา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. เมืองไผ กระสัง บุรีรัมย
72 นาง ขวัญเรือน พุทธิวงศโสภณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. หนองเต็ง กระสัง บุรีรัมย
73 นางสาว วิภา แยงรัมย นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. พนมรุง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย

74 นางสาว ธวัลหทัย ดวงเดือน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ลํานางรอง โนนดินแดง บุรีรัมย

75 นาง นิภาพร เพิ่มพูน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. บานใหมไชยพจน บานใหมไชยพจน บุรีรัมย

76 นางสาว บุปผา หาญเชี่ยว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ละเวี้ย ประโคนชัย บุรีรัมย

77 นาง ฉัตรลัดดา กุศลเสถียร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. แสลงโทน ประโคนชัย บุรีรัมย

78 นางสาว นันทิกานต พวงบุบผา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทน. รังสิต ธัญบุรี ปทุมธานี

79 นางสาว ฌนินกาญจน ภูถาวร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ศาลาลัย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

80 นาง อัญชัญ วงศสามารถ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. นาดี นาดี ปราจีนบุรี

81 นางสาว สุพัสตรา คนรักษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. กรอกสมบูรณ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี

82 นาย วัชรินทร เลาะดีเยาะ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บอทอง หนองจิก ปตตานี

83 นางสาว ปราณี อินทะประดิษฐ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. ฝายกวาง เชียงคํา พะเยา

84 นาง วิราภรณ แดนนาเลิศ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. งิม ปง พะเยา

85 นางสาว ดุริยาพร แดงโน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. สบบง ภูซาง พะเยา

86 นางสาว จิลดา ปงรังษี นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบจ. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา

87 นางสาว มุขมณี ภานิม นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. เกาะคอเขา ตะกั่วปา พังงา

88 นางสาว ประกายดาว อินทระไชย นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. นบปริง เมืองพังงา พังงา

89 นาง วิจิตรา แกวเรือง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. ดอนทราย ควนขนุน พัทลุง

90 นางสาว อรอุมา เงินกลั่น นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ดงกลาง เมืองพิจิตร พิจิตร

91 นางสาว ศิริพร ชูฉ่ํา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร

92 นางสาว กรองทอง มากศรทรง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. วังโมกข วชิรบารมี พิจิตร



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

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 38
ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2565

93 นาง จิตติมาศ ปาจิต นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร

94 นางสาว ปทมา เมณกูล นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หนองพระ วังทรายพูน พิจิตร

95 นาง วนัชภรณ พิรุฬหพัชร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. รังนก สามงาม พิจิตร

96 นางสาว รสรินทร คําโย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โคกสลุด บางกระทุม พิษณุโลก

97 นางสาว นภาลัย ไทยเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ดงประคํา พรหมพิราม พิษณุโลก

98 นาง อมรรัตน ใจดี นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ทาโพธิ์ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

99 นาง จิรพร กลิ่นดิษฐ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

100 นางสาว ณัฐวรินธร ฉัตรชยามุขศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หนองจอก ทายาง เพชรบุรี

101 นาง ลฎาภา แกวเสียง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ไรสะทอน บานลาด เพชรบุรี

102 นางสาว ฐิดาวรรณ สุขสําราญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. แหลมผักเบี้ย บานแหลม เพชรบุรี

103 นางสาว นิต ถานันตา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. นายม เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

104 นาง ประสิตา บุญตา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. น้ํารอน เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

105 นาย ทศพล กุลเกลี้ยง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ

106 นาง พัชรินทร คําเมือง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. วังบาล หลมเกา เพชรบูรณ

107 นาง กฤษดา เทียงพาน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. โนนแดง บรบือ มหาสารคาม

108 นางสาว ซงสอาง ไชยโกฏิ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หนองโก บรบือ มหาสารคาม

109 นางสาว สวิตตา สีออน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หวยผา เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

110 นางสาว วาสนา เทพราม นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หนองหมี กุดชุม ยโสธร

111 นาง รจนา เชื้อเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. น้ําคํา ไทยเจริญ ยโสธร

112 นาง ณัฐธิดา มณีภาค นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. บุงคา เลิงนกทา ยโสธร

113 นางสาว รุจรินทร ปะกิริโย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เมืองนอย ธวัชบุรี รอยเอ็ด

114 นาย ฉัตรชัย กัญญพิลา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. อุมเมา ธวัชบุรี รอยเอ็ด

115 นาง ดวงใจ  เนาวบุตร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ชานุวรรณ พนมไพร รอยเอ็ด

116 นางสาว สุพรรษา ไกรแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. โนนชัยศรี โพนทอง รอยเอ็ด

117 นาง กิญจนา ทําหินกอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. เดนราษฎร หนองฮี รอยเอ็ด

118 นาง กนกวรรณ บิอะหวัง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. กําพวน สุขสําราญ ระนอง

119 นาง เนตรชนก เลอวงษา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. มาบขาพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

120 นาง สุภาพร วงศเปยม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี

121 นางสาว เสาวภาคย ขําจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สายหวยแกว บานหมี่ ลพบุรี



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

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 38
ระหวางวันที่ 31 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2565

122 นางสาว นารีรัตน รัตนประสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. บอทอง หนองมวง ลพบุรี

123 นางสาว กาญจนา วางที นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. วังเหนือ วังเหนือ ลําปาง

124 นาย ธีรวัจน คําซาว นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. บานโฮง บานโฮง ลําพูน

125 นางสาว กนกวรรณ กันทะวงค นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

126 นาง สุพิทย สายประดิษฐ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. น้ําหมาน เมืองเลย เลย

127 นาง กรรภิรมย ปติเจริญพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โคกขมิ้น วังสะพุง เลย

128 นางสาว ชนิดาภา โคสารคุณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทม. กันทรลักษ กันทรลักษ ศรีสะเกษ

129 นาง กชพร สืบหลา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ขนุน กันทรลักษ ศรีสะเกษ

130 นาง พิชญาภัค สามสี นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ยาง กันทรารมย ศรีสะเกษ

131 นาง ปวีณา พงษวิเศษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. จะกง ขุขันธ ศรีสะเกษ

132 นางสาว ณมน สุวรรณสา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ใจดี ขุขันธ ศรีสะเกษ

133 นางสาว ณัฐณิชาช โสรส นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นิคมพัฒนา ขุขันธ ศรีสะเกษ

134 นางสาว รัตติกร เสดา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ศรีตระกูล ขุขันธ ศรีสะเกษ

135 นาย สมศักดิ์ สีดาทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ละเอาะ น้ําเกลี้ยง ศรีสะเกษ

136 วาที่รอยตรีหญิง พรพิมล สิงหแจม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ

137 นางสาว จณิสตา คํามูลทา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ตาโกน เมืองจันทร ศรีสะเกษ

138 นางสาว สุปราณี ปยะวงษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สรางป ราษีไศล ศรีสะเกษ

139 นางสาว วรรณภา ประชาราษฎร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ตูม ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ

140 นาง สุภาวดี พลาดสุ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. กุสุมาลย กุสุมาลย สกลนคร

141 นางสาว มินตรา ไชยชมภู นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานเหลา เจริญศิลป สกลนคร

142 นาง นิตยา นาระคล นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. แร พังโคน สกลนคร

143 นาง กาญจนา ยีรัมย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทน. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร

144 นาง นิรมล จันทฤทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. จะโหนง จะนะ สงขลา

145 นางสาว นิตยา แยนา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. สะกอม เทพา สงขลา

146 นาง สุภาณี อุนตรีจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

147 นางสาว มนฤทัย ไวพิศาลนนท นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. สํานักขาม สะเดา สงขลา

148 นางสาว รีนา ดาหมาด นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. อุใดเจริญ ควนกาหลง สตูล

149 นางสาว วาสินี แกวสุวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

150 นางสาว ปราริตา เดนดวง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ในคลองบางปลากด พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ



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

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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151 นางสาว ปยะพร จันทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาทราย เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

152 นางสาว วราภรณ หมีเงิน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. พันทายนรสิงห เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

153 นาย สันติ เสือขํา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ลําพญากลาง มวกเหล็ก สระบุรี

154 นางสาว นวพร คงสมบุตร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. กุมหัก หนองแค สระบุรี

155 นาง ณิตินันท เมฆฉาย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย

156 นาง นงคนางค อยูบุญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย

157 นาง อรไพลิน ทุนมาก นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ดงคู ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

158 นางสาว จิราพร ครุฑจับนาค นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. นาทุง สวรรคโลก สุโขทัย

159 นาง ศจี ทวีวัฒน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. เขาดิน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี

160 นางสาว นันทนภัส ยธิกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. สาลี บางปลามา สุพรรณบุรี

161 นางสาว พิมพพร แนนสุภาภาพ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

162 นางสาว พัชรี ไหลกูล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางตะเคียน สองพี่นอง สุพรรณบุรี

163 นาง ณัฐฐา แอฟเว็ต นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. สองพี่นอง สองพี่นอง สุพรรณบุรี

164 นาง พัทธนันท รุยันตเฟองชัย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เพชรพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎรธานี

165 นางสาว สุวรรณา จันทรศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โมถาย ไชยา สุราษฎรธานี

166 นางสาว ประภัสสรา เสือถม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คลองไทร ทาฉาง สุราษฎรธานี

167 นางสาว ภูษณาภรณ สกุลพันธุ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. วัดประดู เมืองสุราษฎรธานี สุราษฎรธานี

168 นาง ลลิตา นิจฉาย นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. จรัส บัวเชด สุรินทร

169 นางสาว กานดา กาพยไกรแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. กาเกาะ เมืองสุรินทร สุรินทร

170 นางสาว ทรงคนึง พวงจําปา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. สุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร

171 นาง รัชนี สุมาลุย นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หนองบัวบาน รัตนบุรี สุรินทร

172 นางสาว ปราณีย พิลาศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หัวงัว สนม สุรินทร

173 นางสาว วัชรา มูลนิบาล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาหนัง โพนพิสัย หนองคาย

174 นาง ภัทรภร สวนโสกเชือก นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กุดสะเทียน ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

175 นางสาว บังอร วงคชาลี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ดงมะไฟ สุวรรณคูหา หนองบัวลําภู

176 นางสาว ชญานนันท พุมวันเพ็ญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. อางทอง เมืองอางทอง อางทอง

177 นาง สุภาภรณ ทิพยสุนา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. นาบัว เพ็ญ อุดรธานี

178 นางสาว อุไรภรณ ศรีออนแสง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เพ็ญ เพ็ญ อุดรธานี

179 นาง นันทิยา พรมจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โคกสะอาด เมืองอุดรธานี อุดรธานี
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ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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180 นางสาว ฉัตรกมล เหมะธุลิน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สามพราว เมืองอุดรธานี อุดรธานี

181 นาง วิไล ศรีพุทธา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ผาสุก วังสามหมอ อุดรธานี

182 นางสาว อรัญญา กลิ้งตา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. ทองแสนขัน ทองแสนขัน อุตรดิตถ

183 นางสาว ภัคจิรา พูลคูณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หวยมุน น้ําปาด อุตรดิตถ

184 นางสาว อภิชญา วงศชาลี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นากระแซง เดชอุดม อุบลราชธานี

185 นางสาว ภัสพร ไวยวรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บัวงาม เดชอุดม อุบลราชธานี

186 นางสาว บุญรักษา ศรีนพวรรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สมสะอาด เดชอุดม อุบลราชธานี

187 นางสาว ขวัญฤทัย ขุมทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กุดเรือ ทุงศรีอุดม อุบลราชธานี

188 นางสาว อัจฉราพร บานใหม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. พิบูลมังสาหาร พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี
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หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดับชํานาญการ) 
********************************** 

1. ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับการ
ดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง และ
บูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที ่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี   
เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนง 
ที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมท่ี ก.กลาง กําหนด 

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อใชสําหรับฝกอบรม 
และพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ใหมีความรู ทักษะ 
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  วัตถุประสงค  
3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมคีวามรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และสามารถ    
      นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มทีัศนคติที่ดตีอการทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถ    
      ทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม 
      มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมจีิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน 
3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน      
      ระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

4.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
4.1 ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ 
4.2 จํานวนประมาณ 80 – 100 คน/รุน 
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5. รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  27 วัน ดังนี้ 

- พิธีเปด - ปด    1 วัน 
 - ศึกษาในหองเรียน   20 วัน 
 - ศึกษาดูงานนอกสถานที่   2 วัน 
 - ศึกษาคนควาดวยตนเอง  3 วัน 
 - ปจฉิมนิเทศ (พิธีเปด)  1 วัน 

5.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 4 หมวด 34  วิชา 120 ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 

1 
2 
3 

วิชาพื้นฐาน  
วิชาเฉพาะตําแหนง 
วิชาเสริม 

11 
17 
6 

33 
69 
18 

รวม 34 120 

 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จํานวน 11 วิชา 33 ชัว่โมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 
และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ 
สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ควรตองรูเพื่อเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 
๑) ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
2) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง     ๓ ชั่วโมง 
3) บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอํานาจ    3 ชั่วโมง 
4) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น    3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.   ๓ ชั่วโมง 
6) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
    และขอมูลขาวสารของราชการ         ๓ ชั่วโมง 
7) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ       3 ชั่วโมง 
8) ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๓ ชั่วโมง 
9) การใชเทคโนโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 
10) การสื่อสารยุคดิจิทัล         3 ชั่วโมง  
11) จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 17 วิชา 69 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา: เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงานนักวิชาการ
เงินและบัญชี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) นโยบายการคลังทองถิ่นและการพัฒนารายไดทองถิ่น          3 ชั่วโมง 
2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง             6 ชั่วโมง 
3) แนวทางการจัดเก็บรายไดและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       6 ชั่วโมง 
4) การจัดทําคํางบประมาณแบบใหมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         3 ชั่วโมง 
5) การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติม และแบบจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจาย 
    ตามรูปแบบงบประมาณของ อปท.            6 ชั่วโมง 
6) แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม  
      และคาเชาบานของ อปท.             3 ชั่วโมง 
7) การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบมท.วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
      การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547  
      และที่แกไขเพิ่มเติม และการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
      พ.ศ. 2562 และกฎหมายการเงินที่เกี่ยวของพรอมกรณีศึกษา         6 ชั่วโมง 
8) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
     วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560         6 ชั่วโมง 
9) การปฏิบัติงานดานการรับเงิน และการเบิกจายเงินดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (e-LAAS)           6 ชั่วโมง 
10) การจัดทําบัญชีและการรายงานการเงินดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
      ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS)           3 ชั่วโมง 
11) การบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบดานการคลัง การเงิน การบัญชี  
    และการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           3 ชั่วโมง 
12) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง           3 ชั่วโมง 
13) ระเบียบ มท.วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม 
      แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ          ๓ ชั่วโมง 
14)  กฎหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ พ.ศ. 2542       3 ชั่วโมง 
15) ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน      3 ชั่วโมง 
16) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดดานการเงิน การคลัง 
      ของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น           3 ชั่วโมง 
17) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดดานการพัสดุ        3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 6 วิชา 18 ชั่วโมง) 

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความเปนเลิศใน
การใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่                                                  3 ชั่วโมง 
2) ศิลปะการพูดในที่ชุมชน            ๓ ชั่วโมง 
3) การพฒันาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
4) คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน                         3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงาน บริหารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร  3 ชั่วโมง 
6) การดําเนินการทางวินัยของ อปท.          3 ชั่วโมง 
7) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน        3 ชั่วโมง 
8) การจัดทําภาพหรือกราฟกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เบื้องตน           ๓ ชั่วโมง 
9) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต      3 ชั่วโมง 
10) กระบวนการคิดเชิงระบบ        3 ชั่วโมง 
11) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก        3 ชั่วโมง 
                                      

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 2 วัน 

 รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 

 ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดลอม 

 การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่เปนเลิศ 

 ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เศรษฐกิจพอเพียง   

 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP      

 การสงเสริมและการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 การบริหารจัดการขยะ 

 CSR (Corporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

6. วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การนําอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปญหา 
5) การเรียนรูจากประสบการณและสถานที่จริง 
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7. การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี ้

                (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบงออกเปน 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 50 คะแนน ประกอบดวย  
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-การนําเสนองานวิชาการ  
-การจัดทํารายงานกลุม 
-การจัดทํารายงานสวนบุคคล  
-การทดสอบประเมินความความรู 
ภาคพฤติกรรม  50 คะแนน ประกอบดวย 
-ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
-การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในกิจกรรม 

หมายเหต ุการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
 (2) การประเมินผลโครงการอบรม แบงออกเปน 3 สวน คือ  
   - การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จํานวนวิชาและ
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
  - การประเมนิผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 
  - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที ่ 
 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
8.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
8.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง สามารถนํา      
      ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
8.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถทํางานในลักษณะ 
      ทีมงานไดอยางเหมาะสม  
8.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใชกับการ 
      ทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ  
8.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตน     
      ปฏิบัติงาน 
8.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 
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การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม
อนามัย (ประเมินดวยตนเอง) 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจาก
ภูมิลําเนาเพื่อเขารับการฝกอบรม  
 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-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 อยางเครงครัด 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

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

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวน

เกี่ยวของเขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาต
ผูอํานวยการโครงการอยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 



 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

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

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 
 

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

หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 


