












ขั�นตอนการพมิพ์ใบชําระเงนิ 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลือก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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





 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 1. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน
รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

2. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินจัดใหมีการตรวจหาเช้ือโควิค-19 (ATK) อีกคร้ัง ณ สถานท่ีในวันรายงานตัว 

3. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลิฟท ฯลฯ 
4. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพ่ือสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีอยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหน่ังเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ัง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
6. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาท่ีอยูภายในอาคารสถานท่ีฝกอบรม 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ออกเปนมาตรการเสริมเพ่ือปองกันโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

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

   ชาย เส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ันหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทาน้ัน 
   หญิง เส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ันหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทาน้ัน 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เส้ือกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 

 หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 
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QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรนักวิชาการเงนิและบัญชี 

รุนที่ 39 
(เฉพาะผูมีรายช่ือเขาอบรม เทาน้ัน) 

 

กรุณาแจงยืนยันเพ่ือเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 

 



  

        

 
หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดับชํานาญการ) 

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

2 . หลักการและเหตุผล 
 ตามที่รัฐบาลไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรชาติ 2 0  ป เปนแผนการพัฒนาประเทศโดย 

ใหทุกภาคสวนใชในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศนําไปสูวิสัยทัศนใหประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เปนประเทศพัฒนาแลว ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1 2  ไดแปลงยุทธศาสตร 
สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม และปรับโครงสรางประเทศไปสูประเทศไทย 4 .0  โดยยึด “คนเปนศูนยกลาง 
การพัฒนา” ประกอบกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทและภารกิจที่สําคัญในการพัฒนาเชิงพื้นที ่
ในการจัดบริการสาธารณะใหแกประชาชน และสถานการณในปจจุบันมีปจจัยและบริบทความทาทายใหม 
ของประเทศประกอบกับสถานการณโลกที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองเผชิญ ไมวาจะเปนการเปลี่ยนแปลง
ทางดานเศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย กฎหมาย ระเบียบ  และนโยบายที่มีการปรับเปลี่ยน 
ไปตามยุคสมัย  
 ดังนั้น ภายใตบริบทเหลานี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  
ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจหนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2 5 5 1  ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง)  
ในการจัดการฝกอบรมใหเปนไปตามมาตรฐานการกําหนดตําแหนงของขาราชการสวนทองถิ่น ไดเล็งเห็นถึง
ความสําคัญในการยกระดับและพัฒนาขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและ
บัญชี ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 
มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

3 .  วัตถุประสงค  
3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมคีวามรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
3 .2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกีย่วกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ 

และสามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3 .3  เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับ

ผูอื่น และสามารถทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
3 .4  เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ 

และนวัตกรรมมาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
3 .5  เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมจีิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และ

การปฏิบัติงาน 
3 .6  เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมโีอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 
 
 
 



 

4 .  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
4 .1  ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ 
4 .2  จํานวนประมาณ 70  คน/รุน 

5 . ผลที่คาดวาจะไดรับ 
5 .1  ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 

 5 .2  ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง 
สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

5 .3  ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถทํางานใน
ลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  

5 .4  ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมา
ปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มปีระสิทธิภาพ  

5 .5  สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม  
ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 

5 .6  ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 
6 . ระยะเวลาการศึกษาอบรม  21  วัน ดังนี้ 
 - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปด   จํานวน   1  วัน 
      - ศึกษาอบรมในชั้นเรียน         จํานวน 16  วัน  
     - การศึกษาดูงานนอกสถานที่    จํานวน   2  วัน 
      - ศึกษาคนควาดวยตนเอง         จํานวน   1  วัน  
      - พิธีปด                              จํานวน   1  วัน 

7 . โครงสรางหลักสูตร ดังนี้ 
หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 

1  
2  
3  

วิชาพื้นฐาน  
วิชาเฉพาะตําแหนง 
วิชาเสริม 

4  
24  
3  

12  
84  
9  

รวม 31  105  

 
หมวดที่ 1  วิชาพื้นฐาน จํานวน 4  วิชา 12  ชั่วโมง 

(สามารถเลือกเรียนวิชาพื้นฐานไดทั้งการศึกษาในชั้นเรียนและเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน 
LocalMooc  ของกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ทั้งนี้ ในแตละหลักสูตรจะตองเรียนรูดวยตนเองผานระบบ
ออนไลน ฯ อยางนอยหลักสูตรละ 1  วิชา)  

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นควรตองรูเพื่อเปนพื้นฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 

1 .1  ศึกษาเรียนรูในชั้นเรียน 
1 ) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง         ๓ ชัว่โมง 
2 ) บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอํานาจ        3  ชัว่โมง 
3 ) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.       ๓ ชัว่โมง 
4 ) ความสามารถในการบริหารขอมูลและการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การทํางานในยุค Thailand 4 .0  (Digital Literacy)           3  ชัว่โมง 



 
หรือ 1 .2  เลือกศึกษาเรียนรูดวยตนเองผานระบบออนไลน LocalMooc ของกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น  
1 ) โครงสรางอํานาจหนาที่ของ อปท. เบื้องตน            3  ชั่วโมง 
2 ) การเบิกจายของ อปท. เบื้องตน          3  ชั่วโมง 
3 ) รายไดของ อปท. เบื้องตน          3  ชั่วโมง 

หมวดที่ 2  วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 24  วิชา 84  ชั่วโมง 
 คําอธิบายหมวดวิชา: เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงาน
นักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1 ) ความรูเรื่องบัญชีระบบบัญชี             3  ชั่วโมง 
2 ) นโยบายการคลังทองถิ่นและการพฒันารายไดทองถิ่น          3  ชั่วโมง 
3 ) การปฏิบัติงานดานการรับเงิน และการเบิกจายเงินดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (e-LAAS)           6  ชั่วโมง 
4 ) การจัดทําบัญชีและการรายงานการเงินดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS)           3  ชั่วโมง 
5 ) การบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบดานการคลัง การเงิน การบัญชี  
    และการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           3  ชั่วโมง 
6 ) การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบมท.วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
    การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547   
    และที่แกไขเพิ่มเติม และการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
    พ.ศ. 2562 และกฎหมายการเงินที่เกี่ยวของพรอมกรณีศึกษา         6  ชั่วโมง 
7 ) การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติม และแบบจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจาย 
    ตามรูปแบบงบประมาณของ อปท.            6  ชั่วโมง 
8 ) การจัดทําคํางบประมาณแบบใหมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         3  ชั่วโมง 
9 ) การวิเคราะหสถานะการเงินและการคลังของ อปท.          3  ชั่วโมง 
10 ) ความรูเรื่องระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)       3  ชั่วโมง 
11 ) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และระเบียบกระทรวงการคลัง 
    วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560         6  ชั่วโมง 
12 ) แนวทางการจัดเก็บรายไดและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       3  ชั่วโมง 
13 ) ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จบํานาญขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น        3  ชั่วโมง 
14 ) แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม  
      และคาเชาบานของ อปท.             3  ชั่วโมง 
15 ) ระเบียบ มท.วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม 
      แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559  และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ          ๓ ชั่วโมง 
16 ) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง           3  ชั่วโมง 
17 ) ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542       3  ชั่วโมง 
18 ) กฎหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ พ.ศ. 2542       3  ชั่วโมง 
19 ) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดดานการเงิน การคลัง 
      ของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น           3  ชั่วโมง 
20 ) ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพ่ือความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน      3  ชั่วโมง 
21 ) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ            3  ชั่วโมง 
22 ) การสื่อสารยุคดิจิทัล              3  ชั่วโมง 
23 ) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่                                                       3  ชั่วโมง 



24 ) การใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0         3  ชั่วโมง 

 
 
 
 
 

หมวดที่ 3  วิชาเสริม (เลือก 3  วิชา 9  ชั่วโมง) 

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความ
หลากหลายในการพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรง
บันดาลใจในการคิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสู
ความเปนเลิศในการใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1 ) ศิลปะการพูดในที่ชุมชน            ๓ ชั่วโมง 
2 ) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
3 ) หลักคิดจิตอาสาและหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวทางพระราชดําริฯ  3  ชั่วโมง 
4 ) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
5 ) การยึดมั่นในความถูกตอง คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน   3  ชั่วโมง 
6 ) ปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่ การแกไขปญหาและพัฒนางานอยางมืออาชีพ  3  ชั่วโมง 
7 ) การเขียนแผนที่ความคิดสูการปฏิบัติ mind mapping      3  ชั่วโมง                                     

8 .การศึกษาดูงานนอกสถานที ่จํานวน 2  วัน 

 รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 

 ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่เปนเลิศ 

 ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เศรษฐกิจพอเพียง   

 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP      

 การสงเสริมและการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 การบริหารจัดการขยะ 

 CSR (Corporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอยางยั่งยืน 

9 . วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 
1 ) บรรยาย/การสัมมนา 
2 ) การนําอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
3 ) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัต ิ
4 ) ถามตอบปญหา 
5 ) การเรียนรูจากประสบการณและสถานที่จริง 

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

************************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัปดาหท่ี  ๑

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

วันเสาร การสื่อสารยุคดิจิทัล โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง

ลงทะเบียนรายงานตัว/ปฐมนิเทศ สวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง กิจกรรมนักศึกษา

นายเดชรัตน  ไตรโภค นักวิชาการอิสระ กม.สถ.

วันอาทิตย ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัล บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

ทดสอบทางวชิาการ สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Literacy) ตามกฎหมายกระจายอํานาจ การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กพส.สถ. นางกัลยา แกนสาร นักวิชาการอิสระ

วันจันทร กิจกรรมโครงการ การบริหารงานบุคคล  ความกาวหนา กฎหมายวาดวยวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง 

สาระนารู ๕ นาที และสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท. ความรับผิดทางละเมิดและขอมูลขาวสารของราชการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระสําคัญรายวิชา สน.บถ.สถ. กม.สถ.

วันอังคาร เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญ กฎหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริต

เลือกกรรมการนักศึกษา ของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น คอรัปชั่นในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒

นายบุญชวย  แสงตะวัน นักวิชาการอิสระ สน.บถ.สถ. ป.ป.ช. กิจกรรมนักศึกษา

วันพุธ กิจกรรมโครงการ การใชเทคโนโนโลยีเพ่ือเพ่ิม หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง

สาระนารู ๕ นาที และสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0 กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระสําคัญรายวิชา นายอําพร สวัสดิยากร นักวิชาการอิสระ นายสัญญา เจริญพร นักวิชาการอิสระ ตบ.

วันพฤหัสบดี กิจกรรมโครงการ แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ นโยบายการคลังทองถิ่นและการพัฒนารายได เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู ๕ นาที คาใชจายในการฝกอบรมและคาเชาบานของ อปท. ของทองถิ่น การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ

สรุปสาระสําคัญรายวิชา สน.คท.สถ. สน.คท.สถ. นางกัลยา แกนสาร นักวิชาการอิสระ

วันศุกร กิจกรรมโครงการ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติม และแบบจําแนก

สาระนารู ๕ นาที งบประมาณรายรบั-รายจายตามรปูแบบงบประมาณของ อปท. บัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS)

สรุปสาระสําคัญรายวิชา สน.คท.สถ. สน.คท.สถ.

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี

กิจกรรมนักศึกษา

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรับประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา



สัปดาหท่ี  ๒

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

วันเสาร กิจกรรมโครงการ การจัดทํางบประมาณแบบใหม การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
สาระนารู ๕ นาที ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สรุปสาระสําคัญรายวิชา สน.คท.สถ. กพส.สถ.

วันอาทิตย กิจกรรมโครงการ

สาระนารู ๕ นาที ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระสําคัญรายวิชา

วันจันทร กิจกรรมโครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสราง
สาระนารู ๕ นาที กิจกรรมนักศึกษา

สรุปสาระสําคัญรายวิชา นายสมชาย  ประภาสโนบล นักวิชาการอิสระ สน.คท.สถ. สน.คท.สถ.

วันอังคาร กิจกรรมโครงการ แนวทางการจัดเก็บรายไดและทะเบียนทรัพยสิน แนวทางการจัดเก็บรายไดและทะเบียนทรัพยสิน เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู ๕ นาที ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระสําคัญรายวิชา สน.คท.สถ. สน.คท.สถ. นางกัลยา แกนสาร นักวิชาการอิสระ

วันพุธ กิจกรรมโครงการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิด
สาระนารู ๕ นาที ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ทางละเมิดดานการพัสดุ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สรุปสาระสําคัญรายวิชา สน.คท.สถ. ศาลปกครอง

วันพฤหัสบดี กิจกรรมโครงการ การบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบ ระเบียบ มท.วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬา เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู ๕ นาที ดานการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท. และการสงนักกีฬาเขารวม       แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และคาใชจายอ่ืน ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระสําคัญรายวิชา สน.คท.สถ. สน.คท.สถ. นางกัลยา แกนสาร นักวิชาการอิสระ

วันศุกร กิจกรรมโครงการ การปฏิบัติงานดานการรับเงิน และการเบิกจายเงิน การจัดทําภาพหรือกราฟกเพื่อการส่ือสาร

สาระนารู ๕ นาที ดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท.  (e-LAAS) (Infographics) เบื้องตน กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระสําคัญรายวิชา สน.คท.สถ. นายอําพร  สวัสดิยากร นักวิชาการอิสระ

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรับประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

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

วันเสาร กิจกรรมโครงการ คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิด ระเบียบมท.วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน 

สาระนารู ๕ นาที ทางละเมิดดานการเงนิ การคลัง ของเจาหนาที่ อปท. การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2547ฯ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระสําคัญรายวิชา ศาลปกครอง สน.คท.สถ.

วันอาทิตย

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

วันจันทร

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศกึษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศกึษาดูงานนอกสถานที่

วันอังคาร

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศกึษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศกึษาดูงานนอกสถานที่

วันพุธ กิจกรรมโครงการ ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพ่ือความโปรงใสและ กระบวนการคดิเชิงระบบ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู ๕ นาที มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระสําคัญรายวิชา สตง. นพ.ยุทธนา  ภาระนันท นักวิชาการอิสระ นางกัลยา แกนสาร นักวิชาการอิสระ

วันพฤหัสบดี กิจกรรมโครงการ ศิลปะการพูดในที่ชุมชน คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน
สาระนารู ๕ นาที กิจกรรมนักศึกษา ศกึษาคนควาดวยตนเอง

สรุปสาระสําคัญรายวิชา นายนิเวศน  กัณไทยราษฎร นักวิชาการอิสระ พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ  จุลเกียรติ

วันศุกร วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่

พิธีปดการศึกษาอบรม

วิทยากรทองถิ่นที่มีประสบการณ

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรับประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรบัประทานอาหารเย็น


