




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

1 นาง วีรวรรณ ธาดาจิรมงคล นักวิชาการคลัง  ชํานาญการ อบต. เขานอย ทามวง กาญจนบุรี

2 นางสาว ธิดาพร บูระณะพล นักวิชาการคลัง  ชํานาญการ ทม. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

3 นาย ศราวุฒิ จันทรเมือง นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. สักงาม คลองลาน กําแพงเพชร

4 นางสาว สิริกร คงอรุณ นักวิชาการคลัง  ชํานาญการ อบต. หนองหัววัว พรานกระตาย กําแพงเพชร

5 นางสาว ธารินีย จักษุฤทธ์ิ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. นครชุม เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

6 นางสาว พัชรินทร แกวบุญเรือง นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. หนองกุงใหญ กระนวน ขอนแกน

7 นางสาว ณภัทร รชตะพิพรรธ นักวิชาการคลัง  ชํานาญการ ทต. เขาสวนกวาง เขาสวนกวาง ขอนแกน

8 นาง ธัญวรัตน ประเสริฐพงศ นักวิชาการคลัง  ชํานาญการ ทต. หนองไผ ชุมแพ ขอนแกน

9 นางสาว รัตนากร ชุมพล นักวิชาการคลัง  ชํานาญการ อบต. บานไผ บานไผ ขอนแกน

10 นาง รุงอรุณ สีละพันธ นักวิชาการคลัง  ชํานาญการ ทต. โนนทอน เมืองขอนแกน ขอนแกน

11 นาง ทิพวรรณ พลเทพ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. สีชมพู สีชมพู ขอนแกน

12 นาย ธวัชชัย เอกบรรณศิลป นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. ไรหลักทอง พนัสนิคม ชลบุรี

13 นาย เขมวณิช ปนศิริ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. หัวถนน พนัสนิคม ชลบุรี

14 นาง นารีรัตน แสนพวง นักวิชาการคลัง  ชํานาญการ ทต. ยางฮอม ขุนตาล เชียงราย

15 นาย อิทธิพล น่ิมหนู นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทน. ปากเกร็ด ปากเกร็ด นนทบุรี

16 นางสาว กัลยา เช้ือเจริญ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. สมสนุก ปากคาด บึงกาฬ

17 นางสาว ชาลินี เลนทํามี นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. พุทไธสง พุทไธสง บุรีรัมย

18 นาง สายสุณี สุภิมารส นักวิชาการคลัง  ชํานาญการ อบต. กระสัง สตึก บุรีรัมย

19 นางสาว สริญญา อนุ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทม. คลองหลวง คลองหลวง ปทุมธานี

20 นางสาว จุไรรัตน สนธิเจริญ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. ระแหง ลาดหลุมแกว ปทุมธานี

21 นางสาว นัยนปพร จิตรจํานงค นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบจ. พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา

22 นางสาว ปาจรีย สมเงิน นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทน. พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

23 นางสาว ธนาภรณ ขันบุตร นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. บางตะบูน บานแหลม เพชรบุรี

24 นางสาว ภัทรฤทัย ทองเปง นักวิชาการคลัง  ชํานาญการ อบต. เขาคอ เขาคอ เพชรบูรณ

25 นาง คนึงนิจ เพชรดี นักวิชาการคลัง  ชํานาญการ อบต. บานต้ิว หลมสัก เพชรบูรณ

26 นางสาว สาวิตรี สุจริต นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทม. ปาตอง กะทู ภูเก็ต

27 นางสาว ภัชราภรณ วิระฬา นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. บุงคา เลิงนกทา ยโสธร

28 นางสาว ฐิติยา เพ็ชรสิงห นักวิชาการคลัง  ชํานาญการ อบต. ลิดล เมืองยะลา ยะลา

หลักสูตร: นักวิชาการคลัง รุนที่ 14

ระหวางวันที่ 28 มกราคม - 17 กุมภาพันธ 2566

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลอง 6) อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม



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

หลักสูตร: นักวิชาการคลัง รุนที่ 14

ระหวางวันที่ 28 มกราคม - 17 กุมภาพันธ 2566

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลอง 6) อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

29 นางสาว บุษบา ซ่ือจริง นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. อาจสามารถ อาจสามารถ รอยเอ็ด

30 นาง ดวงพร เข่ือนสอน นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบจ. ลําปาง เกาะคา ลําปาง

31 นางสาว เบญญาภา วงศวาร นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

32 นาย ยงยุทธ เหลาสุพะ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. ทาสะอาด นาดวง เลย

33 นางสาว พนาวัลย สีลาชัย นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. ไพรบึง ไพรบึง ศรีสะเกษ

34 นางสาว พนัชกร มะณู นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. สรางป ราษีไศล ศรีสะเกษ

35 นางสาว ศุภธิดา อรชร นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทม. บานพรุ หาดใหญ สงขลา

36 นางสาว อําภาวรรณ ย่ิงเจริญ นักวิชาการคลัง  ชํานาญการ ทต. พระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ

37 นาย เอนก ทิมจร นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. สําโรงเหนือ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

38 นาง นภาพร ชิณวร นักวิชาการคลัง  ชํานาญการ อบต. คลองเรือ วิหารแดง สระบุรี

39 นางสาว มัทรี มีสมานพงษ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. บานหมอ พรหมบุรี สิงหบุรี

40 นางสาว วรัญญา ผลสันต นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. โพกรวม เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี

41 นางสาว จริยา ประเสริฐศรี นักวิชาการคลัง  ชํานาญการ ทน. เกาะสมุย เกาะสมุย สุราษฎรธานี

42 นางสาว ธีรยา พยุหะ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. ดานชาง นากลาง หนองบัวลําภู

43 นางสาว อนุธิดา คําศรีพล นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. นามะเฟอง เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

44 นาง กรรณิกา สอนอินทร นักวิชาการคลัง  ชํานาญการ ทต. วังกะพ้ี เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

45 นางสาว ชวิศา เจียรกุล นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. ข้ีเหล็ก นํ้าขุน อุบลราชธานี

46 นางสาว ภาวินี วิเลปะนะ นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ อบต. เกาขาม นํ้ายืน อุบลราชธานี

47 นาย ฉัตรไชย หงษไชยคํา นักวิชาการคลัง  ปฏิบัติการ ทต. คอแลน บุณฑริก อุบลราชธานี



ขั�นตอนการพมิพ์ใบชําระเงนิ 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลือก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชําระเงิน  



สิ่งที่สงมาดวย 6 
 

QR Code กลุมอบรม  
หลักสูตรนักวิชาการคลัง 

รุนที่ 14 
(เฉพาะผูมีรายช่ือเขาอบรม เทาน้ัน) 

กรุณาแจงยืนยันเพ่ือเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบุ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล สังกัด อําเภอ จังหวัด 

 



หลักสูตรนักวิชาการคลัง 

 

๑.  ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง  ๆท่ีเหมาะสม เพ่ือองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
๒.  หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน 
1/2561 เม่ือวันท่ี 25 มกราคม 
หลักสูตรภาคบังคับท่ีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เร่ืองมาตรฐ
และแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงท่ี
สูงข้ึน พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 15 
เพ่ือเล่ือนหรือแตงต้ังใหดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมท่ี ก

 ดังน้ัน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานท่ีมีภารกิจ
หนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน 
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสูตร
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีดํารงตําแหนง
เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ
3.  วัตถุประสงค  
3.1 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง
3.2 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและ
      นําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.3 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืน
      ทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม
3.4 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูท่ีทั
       มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ 
3.5 เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการ
3.6 เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความ
      ระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต

4.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม
4.1 ดํารงตําแหนงนักวิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ 
4.2 จํานวนประมาณ 70 คน/รุน
 
 

 

หลักสูตรนักวิชาการคลัง (ประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ/ระดับชํานาญการ
 

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

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
การดํารงตําแหนง เปนผูท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงม่ันตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เช่ือมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง  ๆท่ีเหมาะสม เพ่ือองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี

ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง
มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตร

หลักสูตรภาคบังคับท่ีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพ่ือเล่ือน
และแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงท่ี

15 สิงหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินท่ีมีคุณสมบัติ
ดํารงตําแหนงในระดับท่ีสูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมท่ี ก.กลาง กําหนด

ดังน้ัน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานท่ีมีภารกิจ
หนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ

ะพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสูตรนักวิชาการคลัง เพ่ือใชสําหรับฝกอบรมและพั
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินท่ีดํารงตําแหนงนักวิชาการคลัง ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ี
เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ
ปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ 

เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง
เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและ

ปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืน
ทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม
มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  

เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการ
เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู ประสบการณเก่ียวกับการปฏิบัติงาน
ระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต

คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
วิชาการคลัง ระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ 

รุน 

 

ระดับชํานาญการ) 

มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะท่ีเหมาะสมกับ
มีความมุงม่ันตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เช่ือมโยง 

และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง  ๆท่ีเหมาะสม เพ่ือองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี

กลาง) ในคราวประชุมคร้ังท่ี 
ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนักวิชาการคลัง  เปน

หลักสูตรภาคบังคับท่ีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
านท่ัวไปเก่ียวกับการคัดเลือกเพ่ือเล่ือน

และแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินตําแหนงประเภทท่ัวไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนงท่ี
กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินท่ีมีคุณสมบัติ

กลาง กําหนด 

ดังน้ัน สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานท่ีมีภารกิจ
หนาท่ีตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 

ะพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมายจาก
ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก

เพ่ือใชสําหรับฝกอบรมและพัฒนา
ใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ี

เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถ

เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบและสามารถ 

เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกล มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถ    

นสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม 

เพ่ือพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน 
รู ประสบการณเก่ียวกับการปฏิบัติงาน 

ระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 



 

5.  รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  21 วัน ดังนี้ 
 - รายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปด   จํานวน   1 วัน 
      - ศึกษาอบรมในช้ันเรียน         จํานวน 16 วัน  
      - การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี    จํานวน   2 วัน 
      - ศึกษาคนควาดวยตนเอง         จํานวน   1 วัน  
      - พิธีปด                              จํานวน   1 วัน 
 

 5.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 4 หมวด 38 วิชา 120 ชั่วโมง ดังนี้ 
 
หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 

วิชาพ้ืนฐาน  
วิชาศาสตรพระราชา 
วิชาเฉพาะตําแหนง 
วิชาเสริม 

11 
  4 
16 
6 

33 
  6 
48 
18 

รวม 39 120 
 

หมวดท่ี 1 วิชาพื้นฐาน จํานวน 11 วิชา 33 ชั่วโมง 
       คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบ
ยุทธศาสตรชาติ และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ตามรัฐธรรมนูญ สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ท่ีบุคลากรองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินควรตองรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของตน 
๑) ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ       
    (Digital Literacy)                ๓ ช่ัวโมง 
2) โครงสรางอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดต้ัง     ๓ ช่ัวโมง 
3) บทบาท อํานาจหนาท่ี ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอํานาจ    3 ช่ัวโมง 
4) การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน    3 ช่ัวโมง 
5) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.   ๓ ช่ัวโมง 
6) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
    และขอมูลขาวสารของราชการ         ๓ ช่ัวโมง 
7) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ       3 ช่ัวโมง 
8) ความรูเก่ียวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     ๓ ช่ัวโมง 
9) การใชเทคโนโนโลยีเพ่ือเพ่ิมและสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0    3 ช่ัวโมง 

10) การส่ือสารยุคดิจิทัล         3 ช่ัวโมง 
11) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน       3 ช่ัวโมง 
                                                                                 

หมวดท่ี 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 17 วิชา 69 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงาน

นักวิชาการคลัง เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) นโยบายการคลังทองถ่ินและการพัฒนารายไดทองถ่ิน     3 ช่ัวโมง 
2) การวิเคราะหสถานะการเงินและการคลังของ อปท.     3 ช่ัวโมง 
 



 
3) ระบบงบประมาณและการบริหารจัดทํางบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ      
    ขอบกพรอง ขอทักทวงจากหนวยตรวจสอบ      6 ช่ัวโมง 
4) ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542         3 ช่ัวโมง 
5) พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
    กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือส่ังการท่ีออกตามพระราชบัญญัติ  6 ช่ัวโมง 
6) การบริหารการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและกฎหมายท่ีเก่ียวของ  
    พรอมกรณีศึกษาขอทักทวงของหนวยตรวจสอบ      6 ช่ัวโมง 
7) การจัดทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชีดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-LAAS)        6 ช่ัวโมง 
8) แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม  
    และคาเชาบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      3 ช่ัวโมง 
9) แนวทางการจัดเก็บรายไดและและทะเบียนทรัพยสินของ อปท.    ๓ ช่ัวโมง 
10) ภาษีท่ีดินและส่ิงปลูกสราง        6 ช่ัวโมง 
11 กฎหมายภาษีท่ีทองถ่ินจัดเก็บเองและการเรงรัดภาษีคางชําระ         3 ช่ัวโมง                       
12) หลักเกณฑการคํานวณราคากลางของทางราชการ      3 ช่ัวโมง                                          
13) การบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบดานการคลัง การเงิน การบัญชี  
      และการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      3 ช่ัวโมง 
14) การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง      ๓ ช่ัวโมง           
15) กฎหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปช่ันในวงราชการ พ.ศ.๒๕๔๒  ๓ ช่ัวโมง 
16) ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพ่ือความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 3 ช่ัวโมง 
17) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดดานการเงิน การคลัง 
      ของเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน      3 ช่ัวโมง 
18) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดดานการพัสดุ   3 ช่ัวโมง 
 

หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 6 วิชา 18 ชั่วโมง) 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องท่ีนาจะรูเพ่ือนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดคนวิธีการใหมๆ เพ่ือหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถ่ิน พัฒนางานและองคกรสูความเปนเลิศใน
การใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาท่ี                                                  3 ช่ัวโมง 
2) ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน            ๓ ช่ัวโมง 
3) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ช่ัวโมง 
4) คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน                         3 ช่ัวโมง 
5) การบริหารงาน บริหารความขัดแยง และการเปล่ียนแปลงองคกรดวยการส่ือสาร  3 ช่ัวโมง 
6) การดําเนินการทางวินัยของ อปท.          3 ช่ัวโมง 
7) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติท่ีดีในการปฏิบัติงาน        3 ช่ัวโมง 
8) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต      3 ช่ัวโมง 
9) กระบวนการคิดเชิงระบบ        3 ช่ัวโมง 
10) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก        3 ช่ัวโมง 
 

 

 



 

6.  การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 2 วัน 

 รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ินสมัยใหม 

 ความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอม 

 การบริหารจัดการบริการสาธารณะท่ีเปนเลิศ 

 ศาสตรพระราชา โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง   

 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP      

 การสงเสริมและการพัฒนาแหลงทองเท่ียว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู การบริหารงานของภาคเอกชนท่ีประสบความสําเร็จ  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 การบริหารจัดการขยะ 

 CSR (Corporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอยางย่ังยืน 

7.  วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การนําอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปญหา 
5) การเรียนรูจากประสบการณและสถานท่ีจริง 

 
8.  การประเมินผลการฝกอบรม  
         การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

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

หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธ์ิ ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมตํ่ากวา รอยละ 50 และ
คะแนนรวมท้ังสองภาคไมตํ่ากวา รอยละ 60 คะแนน 
    (2) การประเมินผลโครงการอบรม แบงออกเปน 3 สวน คือ  

         - การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเน้ือหาวิชา วิทยากร จํานวนวิชา            
และระยะเวลาท่ีใชในการอบรม 
  - การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาท่ีผูกํากับดูแลโครงการ 

  - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ท่ีพัก การอํานวยความสะดวก
ของผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานท่ี และนอกสถานท่ี 
 

 



 

9.  ผลที่คาดวาจะไดรับ 
    3.1 ผูผานการฝกอบรมมีความรู ทักษะ และสมรรถนะท่ีเหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 

   3.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบใน
ตําแหนงสามารถนําความรูท่ีไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

   3.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติท่ีดีตอการทํางานรวมกับผูอ่ืนและสามารถทํางาน
ในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  

    3.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูท่ีทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศและนวัตกรรม                
มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิท่ีมีประสิทธิภาพ  

        3.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีจิตสํานึกดานคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน 

    3.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สัปดาหท่ี  ๑

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

วันเสารที่ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครอง
ลงทะเบียนรายงานตัว/ปฐมนิเทศ สวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง ปฐมนิเทศ/โครงการ กิจกรรมนักศึกษา

กม.สถ.

วันอาทิตยท่ี ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัล บทบาท อํานาจหนาท่ี ของ อปท. ทดสอบทางวิชาการ
กิจกรรมโครงการ สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Literacy) ตามกฎหมายกระจายอํานาจ กิจกรรมนักศึกษา

นายอําพร สวัสดิยากร นักวิชาการอิสระ กพส.สถ.

วันจันทร กิจกรรมโครงการ การบริหารงานบุคคล  ความกาวหนา กฎหมายวาดวยวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
สาระนารู ๕ นาที และสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท. ความรับผิดทางละเมิดและขอมูลขาวสารของราชการ  และการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมนักศึกษา

สรุปสาระสําคัญรายวิชา สน.บถ.สถ. กม.สถ. กพส.สถ.

วันอังคารที่ เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

เลือกกรรมการนักศึกษา ของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ

นางบุญชวย  แสงตะวัน นักวิชาการอิสระ สน.บถ.สถ. นางกัลยา แกนสาร นักวิชาการอิสระ กิจกรรมนักศึกษา

วันพุธที่ กิจกรรมโครงการ การใชเทคโนโนโลยีเพ่ือเพ่ิม หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน การสื่อสารยุคดิจิทัล
สาระนารู ๕ นาที และสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0 กิจกรรมนักศึกษา

สรุปสาระสําคัญรายวิชา นายอําพร สวัสดิยากร นักวิชาการอิสระ นายสัญญา เจริญพร นักวิชาการอิสระ นายเดชรัตน  ไตรโภค นักวิชาการอิสระ

วันพฤหัสบดีที่ กิจกรรมโครงการ นโยบายการคลังทองถิ่นและการพัฒนารายได การวิเคราะหสถานะการเงิน เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู ๕ นาที ของทองถิ่น และการคลังของ อปท. การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ

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

วันศุกรท่ี ระบบงบประมาณและการบริหารจัดทํางบประมาณ ระบบงบประมาณและการบริหารจัดทํางบประมาณ แนวทางการจัดเก็บรายไดและ
ศึกษาคนควาดวยตนเอง รายจายของ อปท.และขอบกพรอง ขอทักทวงจากหนวยตรวจสอบ รายจายของ อปท.และขอบกพรอง ขอทักทวงจากหนวยตรวจสอบ และทะเบียนทรัพยสินของ อปท.

สน.คท.สถ. สน.คท.สถ. สน.คท.สถ.

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักวิชาการคลัง

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรบัประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น

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

วันเสารที่ กิจกรรมโครงการ ความรูเกี่ยวกับพระราชบัญญัติปองกัน แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

สาระนารู ๕ นาที และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คาใชจายในการฝกอบรมและคาเชาบานของ อปท. ศึกษาคนควาดวยตนเอง กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระสําคัญรายวิชา ป.ป.ช. สน.คท.สถ.

วันอาทิตยท่ี

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง กิจกรรมนักศึกษา

วันจันทร กิจกรรมโครงการ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง
สาระนารู ๕ นาที   กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือส่ังการที่ออกตามพระราชบัญญัติ   กฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่ออกตามพระราชบัญญัติ กิจกรรมนักศึกษา

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

วันอังคารที่ กิจกรรมโครงการ การบริหารการเงินการคลังของ อปท.และกฎหมายที่เก่ียวของ การบริหารการเงินการคลังของ อปท.และกฎหมายที่เก่ียวของ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

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

วันพุธที่ กิจกรรมโครงการ การจัดทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชีดวยระบบบัญชี การจัดทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชีดวยระบบบัญชี กฎหมายภาษีที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง
สาระนารู ๕ นาที  คอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS).  คอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS). และการเรงรัดภาษีคางชําระ กิจกรรมนักศึกษา

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

วันพฤหัสบดีที่ กิจกรรมโครงการ การบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบดาน การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง หลักเกณฑการคํานวณราคากลาง
สาระนารู ๕ นาที การคลัง การเงนิ การบัญชี และการพัสดุของ อปท. ของทางราชการ ศึกษาคนควาดวยตนเอง

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

วันศุกรท่ี กิจกรรมโครงการ ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพ่ือความโปรงใส กฎหมายการปองกันและปราบปราม เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู ๕ นาที และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ พ.ศ.๒๕๔๒ การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สรุปสาระสําคัญรายวิชา ตบ. ป.ป.ท. นางกัลยา แกนสาร นักวิชาการอิสระ

 
   

  

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรบัประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น

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

วันเสารที่ กิจกรรมโครงการ คําวินิจฉัยของศาลปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับ เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู ๕ นาที ดานการเงิน การคลังของเจาหนาที่ อปท. ความรับผิดทางละเมิดดานการพัสดุ การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
สรุปสาระสําคัญรายวิชา สน.คท.สถ. สน.คท.สถ. นางกัลยา แกนสาร นักวิชาการอิสระ

วันอาทิตยท่ี

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

วันจันทร กิจกรรมโครงการ การประเมินผลและสรางตัวช้ีวัดในการทํางาน ศิลปะการพูดในที่ชุมชน กระบวนการคิดเชิงระบบ
สาระนารู ๕ นาที ศึกษาดูงานนอกสถานที่

สรุปสาระสําคัญรายวิชา กพร.สถ. นายนิเวศน  กัณไทยราษฎร นักวิชาการอิสระ นพ.ยุทธนา  ภาระนันท นักวิชาการอิสระ

วันอังคารที่

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันพุธที่

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันพฤหัสบดีที่ กิจกรรมโครงการ การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน เวลา ๑๖.๓๐-๑๗.๓๐ น.

สาระนารู ๕ นาที การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ ศึกษาคนควาดวยตนเอง
สรุปสาระสําคัญรายวิชา นายสมชาย  ประภาสโนบล นักวิชาการอิสระ พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ  จุลเกียรติ นักวิชาการอิสระ นางกัลยา แกนสาร นักวิชาการอิสระ

วันศุกรท่ี กิจกรรมโครงการ วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่
สาระนารู ๕ นาที พิธีปดการศึกษาอบรม

สรุปสาระสําคัญรายวิชา วิทยากรทองถิ่นที่มีประสบการณ

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรบัประทานอาหารเชา

พักรบัประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น





 

 
  

 
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินจัดใหมีการตรวจหาเช้ือโควิค-19 (ATK) ณ สถานท่ีฝกอบรม วันรายงานตัว 

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

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหน่ังเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมท้ัง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาท่ีอยูภายในอาคารสถานท่ีฝกอบรม 
 
 

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) 




