




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

1 นางสาว ภาสินี ณ ศรีสุข นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เขาพนม เขาพนม กระบี่

2 นาง สุมณฑา สิงหโตงาม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ชองดาน บอพลอย กาญจนบุรี

3 นางสาว ศรีรัตน แสงทอง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองกุม บอพลอย กาญจนบุรี

4 นาง รัตนมณี ธนัทศริวณิชย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. หนองสอ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

5 นางสาว เครือมาส ศรปีระไหม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. นาเชือก ยางตลาด กาฬสินธุ

6 นาง บุษยา ลิขิต นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. สะตอน สอยดาว จันทบุรี

7 นาง สดศรี แนนหนา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี

8 นางสาว พรนภัส ฤกษนิรันดร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. นาปา เมืองชลบุรี ชลบุรี

9 นาง กาญจนา ประสานศรี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

10 นางสาว น้ําฝน โสภณ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. เจาพระยาสุรศักดิ์ ศรีราชา ชลบุรี

11 นาง ประภัสสร สุขสวัสดิ์ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เขตรอุดมศักดิ์ สัตหีบ ชลบุรี

12 นาง จารุวรรณ อาจจันดา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เขาชีจรรย สัตหีบ ชลบุรี

13 นางสาว นกนอย ตาวงษสา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ

14 นาย สุรัตน กุลาหลา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. แกงครอ แกงครอ ชัยภูมิ

15 นางสาว รุงตะวัน มีลาภ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. วังไผ เมืองชุมพร ชุมพร

16 นาง เกษศิรินทร  สิงธิสาร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. จันจวา แมจัน เชียงราย

17 นาง จรัสศรี พนภัย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ปาซาง แมจัน เชียงราย

18 นาง ปรีชญานันท พิงคะสัน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ปาตึง แมจัน เชียงราย

19 นาง พัลลาภา สุภาวดี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย

20 นางสาว นิตยา มณีรัตน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. เชียงใหม เมืองเชยีงใหม เชียงใหม

21 นาง กมลพร ทองคํา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. แมสาว แมอาย เชียงใหม

22 นาง เสาวภา พลายมี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. วังน้ําเขียว กําแพงแสน นครปฐม

23 นาง กุหลาบทิพย กลั่งกลาง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. สีดา สีดา นครราชสีมา

24 นาง กาญจณศิริ สุรินทรวงศ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ทาศาลา ทาศาลา นครศรีธรรมราช

25 นาง ธัญชนก อาสนสุวรรณ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ถ้ําใหญ ทุงสง นครศรีธรรมราช

26 นางสาว นางสาวณัฐกฤตา  อักษรกูล นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช

27 นาย พงศเทพ พัดศรีเรือง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช

28 นาง ทิพยเนตร รักษาริกรณ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค

29 นางสาว ฐิติกา เกตุประทุม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี

30 นาง ปาณิศา ไอศริา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. นราธิวาส เมืองนราธิวาส นราธิวาส

หลักสูตร: นักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ 89

ระหวางวันที่ 3 - 23 ธันวาคม 2565 คาลงทะเบียน 33,500 บาท

รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี



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

หลักสูตร: นักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ 89
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สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

31 นางสาว ธารทิพย เทพรัตน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. รือเสาะ รือเสาะ นราธิวาส

32 นางสาว วีรนุช คาํสิทธิ์ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ปากคาด ปากคาด บึงกาฬ

33 นางสาว ธัญญนรี บุรีเพีย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ไคสี เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

34 นางสาว จีระภา  แสนพันนา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. บึงกาฬ เมืองบึงกาฬ บึงกาฬ

35 นางสาว สุพรรณี พฤษกิจ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. อิสาณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

36 นางสาว จรีพร บุญเพ็ง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. บึงบอน หนองเสือ ปทุมธานี

37 นางสาว วกรณติา อาศัย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรขีันธ ประจวบคีรีขันธ

38 นาง ชัชชษา นวลศรี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรขีันธ ประจวบคีรีขันธ

39 นางสาว เครือฟา บริสุทธิ์ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. ประจวบคีรีขันธ เมืองประจวบคีรขีันธ ประจวบคีรีขันธ

40 นาง วรรณี พรหมมีฤทธ์ิ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. นาประดู โคกโพธิ์ ปตตานี

41 นาง แวโรฮานา เลาะเมาะ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. บานา เมืองปตตานี ปตตานี

42 นาง วันศิริ วรรณบุรี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ตุยง หนองจิก ปตตานี

43 นางสาว ทิพวรรณ สุดตา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา

44 นางสาว ปวีณา งูทิพย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองกุลา บางระกํา พิษณโุลก

45 นาง จิรพร กลิ่นดิษฐ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. บึงพระ เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

46 นาง สุทธิชา จันทรออน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. วังทอง วังทอง พิษณุโลก

47 นางสาว ธัญญลักษณ โชติชนะพงศ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. ภูเก็ต เมอืงภูเก็ต ภูเก็ต

48 นาง จินตนา เสาวรส นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ยางสีสุราช ยางสีสุราช มหาสารคาม

49 นาง สุภาวดี กิจนุกร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองทุม วาปปทุม มหาสารคาม

50 นางสาว วนิดา หิรัญพันธุ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ยุโป เมืองยะลา ยะลา

51 นาง ปาริชาติ เพชรหาญ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ตะพง เมืองระยอง ระยอง

52 นางสาว ภาวิณี ตันตระกูล นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ขุนพิทักษ ดําเนินสะดวก ราชบุรี

53 นางสาว พนิตตา อินทชาติ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทม. ราชบุรี เมอืงราชบุรี ราชบุรี

54 นาง รุจี กันแตง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ลํานารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี

55 นางสาว กรรณิกา ศิระประภาชัย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. นาแกว เกาะคา ลําปาง

56 นาง เพชรินทร เครือแปง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. แมพริก แมพริก ลําปาง

57 นางสาว ลักษมี พรมภักดิ์ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ปากชม ปากชม เลย

58 นางสาว พรนภัท พรหมรักษา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ภูเรือ ภูเรือ เลย

59 นางสาว วินัฐ โพธิ์ชัย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. น้ําคํา เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

60 นางสาว ณภัทร ธีระบุตร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. อุทุมพรพิสัย อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
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สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

61 นางสาว ภาวดี สุวรรณ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. กุดแฮด กุดบาก สกลนคร

62 นาง กันยากาญจน นลาวัลย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. จะนะ จะนะ สงขลา

63 นางสาว บุศยรินทร มณีรัตนโชติ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. นาทับ จะนะ สงขลา

64 นาง เยาวนันต ยางทอง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ทาชะมวง รัตภูมิ สงขลา

65 นางสาว เจะรอกีเยาะ มันไดเจะ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ธารคีรี สะบายอย สงขลา

66 นาง อรนุช ดําดี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทม. บานพรุ หาดใหญ สงขลา

67 นางสาว อรวรรณ มากคง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

68 นาง เสาวณี ทองดวง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. สตูล เมืองสตูล สตูล

69 นาง กาญจนา จุปะมะตัง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

70 นางสาว ชญานิษฐ แหวนครุธ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทม. ลัดหลวง พระประแดง สมุทรปราการ

71 นางสาว สุพรรษา บุญสง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. แพรกษา เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

72 นาง ธนิดา จิตรปลื้ม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. บานแกง เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

73 นาง ยุพาพร อุนะพํานัก นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เสาไห เสาไห สระบุรี

74 นางสาว ติญญาลักษณ จันทรบุ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ฝงแดง นากลาง หนองบัวลําภู

75 นางสาว ชนัญญา  มีทรัพย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. สิริเสนางค เสนางคนิคม อํานาจเจริญ

76 นาย สํารวม โยธคง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ออมกอ บานดุง อุดรธานี

77 นาง กุลธิดา แสงสุวรรณ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. คําบง บานผือ อุดรธานี

78 นางสาว ปาริชาติ สมภาร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. โนนสูง เมืองอุดรธานี อุดรธานี

79 นางสาว อัญชลี กัณฑะวงษ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. อุดรธานี เมอืงอุดรธานี อุดรธานี

80 นาย อนุศักดิ์ สุวรรณไตรย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. เชียงดา สรางคอม อุดรธานี

81 นางสาว มาลินี แสนทวีสุข นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. กุดชมภู พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

82 นางสาว ชฎาณัศ บุญสุข นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. อุบล เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี



ข้ันตอนการพิมพใบชําระเงนิ 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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





 
 
 
 

QR Code กลุมอบรม หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง  
(อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที ่89 

(เฉพาะผูมีรายชือ่เขาอบรม เทานั้น) 
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หลักสตูรนักบริหารงานการคลงั 
**********************************

๑. ปรัชญา  มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน 
1/2561 เมื่อวันท่ี 25 มกราคม 
เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพื่อเล่ือน
และแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารง
สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสงูขึ้นจะตองผานการฝกอบรมที่ ก

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

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมี
ดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตน ปฏบิัติงาน 
ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกําหนด
ทุกระดับลงสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง และมีภาวะผูนํา
วิเคราะหบทบาทภารกิจขององคกรกับตําแหนงสายงานอํานวยการ 
ฝกอบรมรวมกันไปปรับใชกับการทํางานในองคกรและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีคุณลักษณะของนักบรหิารงานการคลังมืออาชีพ

 
 
 
 
 
 
 

 

-๑- 

 

นักบริหารงานการคลัง (ประเภทอํานวยการทองถ่ินระดับตน)
********************************** 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ท่ีเหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่

ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งท่ี 
มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง

งคับท่ีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการใหดํารง

สิงหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นท่ีมีคุณสมบัติ
เพื่อเลื่อนหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กําหนด

ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและ
พัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนักบริหารงานการคลัง ใหมีความรู ทักษะ และ

งตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล ทันสมัยทันเหตุการณ เสริมสรางจิตสํานึก
คุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบตัิตน ปฏิบัติงาน โดยคาํนึงถึงองคกร และประชาชนเปนหลัก

ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกําหนด นํานโยบายดานการบริหารจัดการการเงินการคลังทองถิ่น
ทุกระดับลงสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง และมีภาวะผูนําในการทํางานเพื่อองคกรและประชาชน 
วิเคราะหบทบาทภารกิจขององคกรกับตําแหนงสายงานอํานวยการ เพื่อนําประสบการณ
ฝกอบรมรวมกันไปปรับใชกับการทํางานในองคกรและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มีคณุลกัษณะของนักบริหารงานการคลังมืออาชีพ 

 

) 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 

โยชนสุขของประชาชนในพ้ืนที่

ในคราวประชุมครั้งที่ 
นักบริหารงานการคลัง  

งคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพื่อเล่ือน
และแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงที่

กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นท่ีมีคุณสมบัติ
กลาง กําหนด 

งถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมาย 

ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
เพื่อใชสําหรับฝกอบรมและ

ใหมีความรู ทักษะ และ
งตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ท่ีกวางไกล ทันสมัยทันเหตุการณ เสริมสรางจิตสํานึก 
และประชาชนเปนหลัก มีความรู 

นํานโยบายดานการบริหารจัดการการเงินการคลังทองถิ่น 
ระชาชน มีการศึกษา 

เพื่อนําประสบการณที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมรวมกันไปปรับใชกับการทํางานในองคกรและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  



 -๒-
 

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 21 วัน 
 - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปด   จํานวน   1 วัน 
      - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน         จํานวน 16 วัน  
      - การศึกษาดูงานนอกสถานที่    จํานวน   2 วัน 
      - ศึกษาคนควาดวยตนเอง         จํานวน   1 วัน  
      - พิธีปด                              จํานวน   1 วัน 
 
7.  โครงสรางหลักสูตร 

หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 
1 
2 
3 

วิชาพื้นฐาน 
วิชาเฉพาะตาํแหนง 
วิชาเสริม  

11 
23 
6 

33 
69 
18 

รวม 40 120 

 
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) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนและวัฒนธรรมองคกรเพื่อการเปลี่ยนแปลง   3 ชั่วโมง 
3) ยุทธศาสตร นโยบาย การสงเสริมและพัฒนาทองถ่ินรวมขับเคลื่อนลงสูพื้นท่ี   3 ชั่วโมง 
4) การพัฒนาการบริหารจัดการภาครฐัและธรรมาภิบาลและการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน 
    แบบบูรณาการอยางยั่งยืน        3 ชั่วโมง 
5) ทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทัลสาํหรับขาราชการและบุคลากรภาครฐั       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
6) การสงเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของทองถิ่นที่มีคณุภาพ    3 ชั่วโมง 
7) การสื่อสารยุคดิจิทัล         3 ชั่วโมง 
8) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                            ๓ ชั่วโมง 
9) หลักและศิลปะการเขียนหนังสือติดตอราชการ      3 ชั่วโมง 
10) การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ    3 ชั่วโมง 
11) จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 2  วิชาเฉพาะตาํแหนง จํานวน 13 วิชา  69  ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา: เปนความรูที่สําคัญของผูดํารงตําแหนงอํานวยการตองรูและตองนําไปใชปฏิบัติงาน 
ผูดํารงตําแหนงดังกลาวจึงตองรูเพื่อพัฒนาตนเองใหมีองคความรู ความเขาใจอยางถูกตอง ชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติงาน การวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อํานวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กํากับ  แนะนํา  
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแกปญหางานในหนาที่ความรับผิดชอบ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เกิดผลสัมฤทธ์ิอยางมีคุณภาพสูงสุด  
1) แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม 
    และคาเชาบานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น      3 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) เทคนิคการบริหารความเสีย่ง            3 ชั่วโมง 
9) การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ      3 ชั่วโมง 
10) ความรับผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรฐั     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) ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ๓ ชั่วโมง 
22) การบริหารงานสาํหรับผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ     3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 6 วิชา 18 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 
7) การบริหารงานบุคคลทองถิ่น และทิศทางความกาวหนา     3 ชั่วโมง 
8) เทคนิคการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ      3 ชั่วโมง 
9) การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการสมาคม       3 ชั่วโมง 
10) การใชเทคโนโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 
 
8. การศึกษาดูงานนอกสถานที่  จํานวน 3 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 
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  4) ประเมินผลสัมฤทธิ์และศักยภาพผูเขาอบรมตามเกณฑที่ระเบียบสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่นวาดวยการปฏิบัติเก่ียวกับการศกึษาอบรมและสัมมนา พ.ศ.2546 กําหนดใหมีการวัดผลและ
ประเมินผล  โดยใหมีการวัดผลทางวิชาการรอยละ  50  และประเมินผลทางพฤติกรรมรอยละ  50  
 



สัปดาหที่  ๑

วัน/เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันเสารท่ี การตรวจหาเช้ือฯ ATK ยุทธศาสตร นโยบาย การสงเสริม และ กิจกรรมสัมพันธและลายพฤติกรรม
ลงทะเบียนรายงานตัว พัฒนาทองถ่ินรวมขับเคลื่อนลงสูพ้ืนที่ โครงการ กิจกรรมนักศึกษา

ปฐมนิเทศ กพส.สถ.
วันอาทิตยท่ี กิจกรรมสัมพันธ พัฒนาภาวะผูนําและผูนําการเปลี่ยนแปลง ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัล ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู ที่มีประสิทธิภาพสูง สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ  (Digital Literacy) การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาฯ วืชาการอสิระ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันจันทรที่ กิจกรรมสัมพันธ มาตรฐานและแนวทางการบริหารงานบุคคล การบริหารและพัฒนาทรพัยากรมนุษยในองคกร

สาระนารู สวนทองถ่ิน เลือกกรรมการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาฯ สน.บถ.สถ. นักวิชาการอิสระ

วันอังคารท่ี กิจกรรมสัมพันธ การบริหารทีมงานในองคกรและ คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับนักบริหาร ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.
สาระนารู มนุษยสัมพันธในการทํางาน การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
นักศึกษาฯ  นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันพุธที่ กิจกรรมสัมพันธ หลักกฎหมายปกครอง การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน

สาระนารู ของทางราชการ กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาฯ กม.สถ. ก.พ.ร.สถ.   สบ.พถ.

วันพฤหัสบดีที่ กิจกรรมสัมพันธ การปรับเปลี่ยนสูการเปนองคกรดิจิทัล การเบิกจายบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ การสื่อสารยุคดิจิทัล

สาระนารู ขาราชการทองถ่ิน

นักศึกษาฯ  นักวิชาการอิสระ สน.คท.สถ. นักวิชาการอิสระ

วันศุกรท่ี กิจกรรมสัมพันธ แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การจัดทําแผนปฏิบัติการ การจัดประชุมวิเคราะหงานทางวิชาการ

สาระนารู คาใชจายในการฝกอบรมและคาเชาบานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และแผนยุทธศาสตร ตามที่ไดรับมอบหมาย

นักศึกษาฯ สน.คท.สถ. กพส.สถ. คณะกรรมการนักศึกษาฯ/นักศึกษา

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ ๘๙

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน   ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

06.30 - 07.45 น.   รับประทานอาหารเชา

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

18.00 - 20.00 น.  รับประทานอาหารเย็น



สัปดาหที่  ๒

วัน/เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันเสารท่ี กิจกรรมสัมพันธ ระบบงบประมาณและการบริหารจัดทํางบประมาณ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

สาระนารู รายจายของ อปท.และขอบกพรองขอทักทวงจากหนวยตรวจ กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่ออกตามพระราชบัญญัติ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาฯ สน.คท.สถ. สน.คท.สถ.

วันอาทิตยท่ี กิจกรรมสัมพันธ การบริหารการเงนิการคลังของ อปท.และกฎหมายที่เกี่ยวของ การบริหารงานพัสดุทองถ่ินกับขอสังเกต ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู พรอมกรณีศึกษาการทักทวงของหนวยตรวจสอบ ของหนวยตรวจสอบ การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาฯ ตบ.สถ. ตบ.สถ. นักวิชาการอิสระ

วันจันทรที่ กิจกรรมสัมพันธ การวางแผนงาน การเขียนโครงการและ การวิเคราะหสถานการณการเงินการคลัง การปองกันและปราบปรามการทุจริต

สาระนารู กระบวนการบริหารงบประมาณ ของ อปท. คอรัปชั่นในวงราชการ กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาฯ นักวิชาการอิสระ สน.คท.สถ.  นักวิชาการอิสระ

วันอังคารท่ี กิจกรรมสัมพันธ เทคนิคการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีเงนิได ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู คาธรรมเนียมของทองถ่ินและการเรงรัดภาษีคางชําระ การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาฯ สน.คท.สถ. สน.คท.สถ. นักวิชาการอิสระ

วันพุธที่ กิจกรรมสัมพันธ หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง ระเบียบและวิธีปฏิบัติการเบิกจายเงิน กฎหมายวาดวยความรับผิดเก่ียวกับ

สาระนารู ของทางราชการและเทคนิคการประมาณราคา ทองถิ่น การเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาฯ กรมโยธาธิการและผังเมือง  สน.คท.  นักวิชาการอิสระ

วันพฤหัสบดีที่ กิจกรรมสัมพันธ การจัดทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี ดวยระบบ    คอมพิวเตอร ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E-LAAS) การจัดทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี ดวยระบบ    คอมพิวเตอร ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (E-LAAS)

สาระนารู ดวยระบบคอมพิวเตอรของ อปท.  (E-LAAS) ดวยระบบคอมพิวเตอรของ อปท.  (E-LAAS) e-learning ศึกษาคนควาดวยตนเอง

นักศึกษาฯ สน.คท.สถ. สน.คท.สถ.

วันศุกรท่ี กิจกรรมสัมพันธ การพัฒนารายได การวางแผนและ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง การจัดประชุมวิเคราะหงานทางวิชาการฯ

สาระนารู การแกไขปญหาอุปสรรค สรุปและจัดทํารางรูปเลมและไฟลเอกสาร ศึกษาคนควาดวยตนเอง

นักศึกษาฯ สน.คท.สถ. สน.คท.สถ. คณะกรรมการนักศึกษาฯ/นักศกึษา

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ ๘๙

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน   ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรับประทานอาหารเชา

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

18.00 - 20.00 น.  รบัประทานอาหารเย็น



สัปดาหที่  ๓

วัน/เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันเสารท่ี กิจกรรมสัมพันธ การบริหารผลงานและการจัดทํา การใชเทคโนโนโลยีเพ่ือเพิ่มและสิทธิภาพ ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู คํารับรองการปฏิบัติราชการ การทํางานในยุค Thailand 4.0 การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาฯ ก.พ.ร.สถ. นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันอาทิตยท่ี กิจกรรมสัมพันธ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ           หลักการปฏิบัติงานในฐานะผูอํานวยการทองถ่ิน การจัดประชุมวิเคราะหงานทางวิชาการฯ

สาระนารู การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ สรุปและจัดทํารางรูปเลมและไฟลเอกสาร กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาฯ สน.คท.สถ. อปท. คณะกรรมการนักศึกษาฯ/นักศกึษา

วันจันทรที่ ทดสอบทางวิชาการ แนวทางการใชจายเงนิสะสม นโยบายการเงิน การคลังของรัฐ ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น :ทิศทางแนวโนม ปญหาและอุปสรรค การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

กง.บฝ. สน.คท.สถ.  นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันอังคารท่ี

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

วันพุธที่

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี

วันพฤหัสบดีที่ กิจกรรมสัมพันธ การพัฒนาความคิดเชิงระบบ การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการสมาคม

สาระนารู เพื่อบริหารนวัตกรรม กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

นักศึกษาฯ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันศุกรท่ี เทคนิคการพูดและนําเสนอ

กิจกรรมสัมพันธ อยางมีประสิทธิภาพ พิธีปดการศึกษาอบรม

 นักวิชาการอสิระ

06.30 - 07.45 น.   รับประทานอาหารเชา

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

18.00 - 20.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ ๘๙

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน   ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี





 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) ณ สถานท่ีในวันรายงานตัว 
2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
3. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานท่ีฝกอบรม 
6. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเกี่ยวของเขา

มาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต  
 
 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด และพิธีปด แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
   - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
  - วันรายงานตัวเพ่ือเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

    ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดําหรือกรมทา/รองเทาหุมสนสีดํา 
    หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา/รองเทาคทัชูสดีํา 
 

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

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 


