




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

1 นาง วาสนา รักทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คีรีวง ปลายพระยา กระบ่ี

2 นาง ฉัตรชนก ทับยาง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. เขานอย ทามวง กาญจนบุรี

3 นางสาว เกษแกว สําราญเนตร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทม. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

4 นางสาว อาทิตยา ปฐมาศ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. นิคมทุงโพธ์ิทะเล เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร

5 นาย กิตติพันธุ ธนผลผดุงกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คํามวง เขาสวนกวาง ขอนแกน

6 นาง เอมอร ศิริงาม นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. หนองนํ้าใส บานไผ ขอนแกน

7 นาย สุวิทย วาสิงหน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานเหลา บานฝาง ขอนแกน

8 นางสาว กุสุมา บุญชูรัตนภาพ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองแวง พระยืน ขอนแกน

9 นางสาว ศิริยากร แสงภารา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ภูเวียง ภูเวียง ขอนแกน

10 นางสาว วราภรณ อินโอ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ทาขาม บางปะกง ฉะเชิงเทรา

11 นางสาว พรปวีณ พูลสวัสด์ิ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บางเกลือ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

12 นาย ทินกร คิดอาน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วัดหลวง พนัสนิคม ชลบุรี

13 นางสาว ธันยดารินทร วิเศษเธียรกุล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ดอนหัวฬอ เมืองชลบุรี ชลบุรี

14 นางสาว จินตนา เเสนสามารถ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หนองใหญ หนองใหญ ชลบุรี

15 นางสาว เกตนนิภา ศิริภาพ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. ชัยนาท เมืองชัยนาท ชัยนาท

16 นางสาว พัชรินทร สุวรรณทัศน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บอแร วัดสิงห ชัยนาท

17 นาย ศิวะชัย พานทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หนองนอย วัดสิงห ชัยนาท

18 นางสาว จุฬาลักษณ อํานวย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เจาพระยา สรรพยา ชัยนาท

19 นางสาว กรชวัล ชัยชนะ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. แมเงิน เชียงแสน เชียงราย

20 นางสาว สุณิสา ศรีพรม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ศรีดอนมูล เชียงแสน เชียงราย

21 นางสาว สาริกา ปนมา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ปาตึง แมจัน เชียงราย

22 นาง สุกัญญา  ศิริถ่ินพยัคฆ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. แมจัน แมจัน เชียงราย

23 นางสาว มุฑิตา บุญญานุพงศ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. แมสลองนอก แมฟาหลวง เชียงราย

24 นางสาว ศิริรัตน สุภาวงค นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โปงงาม แมสาย เชียงราย

25 นาง สุมาลี สมเสมอใจ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ดงมหาวัน เวียงเชียงรุง เชียงราย

26 นางสาว ศิราพรรณ เทพเสน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เมืองนะ เชียงดาว เชียงใหม

27 นางสาว บุปผา มิตรสันเทียะ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ข้ีเหล็ก แมริม เชียงใหม

28 นางสาว ชีวาพร อินปนแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สันกลาง สันปาตอง เชียงใหม

หลักสูตร: นักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 40 รหัสหลักสูตร: 020000000002900040

ระหวางวันที่ 18 มีนาคม - 7 เมษายน 2566

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลองหนึ่ง) ซ.คลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม
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29 นางสาว ตติยา เซงแซ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. บางกุง หวยยอด ตรัง

30 นาง ราตรี อุทัยดา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. เกาะชาง เกาะชาง ตราด

31 นางสาว รัตนา วิจิตรสมบัติ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. วังตะเคียน เขาสมิง ตราด

32 นางสาว ดวงธิดา คนดี นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ตลุกกลางทุง เมืองตาก ตาก

33 นาง ธีรกานต รักปรางค นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. โปงแดง เมืองตาก ตาก

34 นาง นัชญนันต เจริญรัตน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม

35 นางสาว หน่ึงฤทัย เสนามงคล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาแก นาแก นครพนม

36 นางสาว ฑิตฐิตา เสนาไชย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม

37 นางสาว พัชรี ม่ันคง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองขาม จักราช นครราชสีมา

38 นางสาว ชนากานต อรัญสาร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองยาง เฉลิมพระเกียรติ นครราชสีมา

39 นางสาว นันทนภัส จําปาแดง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คลองมวง ปากชอง นครราชสีมา

40 นางสาว กชกร ทิพยรักษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หมูสี ปากชอง นครราชสีมา

41 นางสาว ศิริขวัญ รัตนเล่ือนทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองหอย พระทองคํา นครราชสีมา

42 นางสาว เจนจิรา ชนะภักด์ิ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานหัน สีค้ิว นครราชสีมา

43 นางสาว ดวงพร เจริญเผา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หนองหัวแรต หนองบุญมาก นครราชสีมา

44 นาง เพ็ญวิภา บุญธรรม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บางสีทอง บางกรวย นนทบุรี

45 นางสาว วันวิสาข ศรีสุก นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บางเลน บางใหญ นนทบุรี

46 นางสาว ณิชารีย มาฟู นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบจ. นนทบุรี เมืองนนทบุรี นนทบุรี

47 นางสาว วันวิสาข จันทรภูติผลากร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทม. บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี

48 นาง ชัญญาภัค จรเข นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. สะเดา นางรอง บุรีรัมย

49 นางสาว นัฐติยา วรรณชาลี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานดู นาโพธ์ิ บุรีรัมย

50 นางสาว กุลธิรัตน เพ็งจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สะเดา พลับพลาชัย บุรีรัมย

51 นางสาว นพวรรณ แสนรัมย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. บุรีรัมย เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย

52 นางสาว สุภาวดี เดิมทํารัมย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ไทยสามัคคี หนองหงส บุรีรัมย

53 นาง วรรณา ปฏิสัมภิทาวุฒิ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หนองพลับ หัวหิน ประจวบคีรีขันธ

54 นางสาว ภัคธนิกา ชางเรือน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คําโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี

55 นางสาว สุภาพร แตงเพ็ชร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. โนนหอม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี

56 นางสาว ลักขณา แกวทัต นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สนามชัย บางไทร พระนครศรีอยุธยา



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

หลักสูตร: นักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 40 รหัสหลักสูตร: 020000000002900040

ระหวางวันที่ 18 มีนาคม - 7 เมษายน 2566

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลองหนึ่ง) ซ.คลองหลวง 8 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

57 นางสาว ปาริศา ทองเจือ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานขลอ บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา

58 นางสาว กองกาญจน พงษสถิตย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. พระแกว ภาชี พระนครศรีอยุธยา

59 นาย จิรวัฒน จักแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. พระธาตุขิงแกง จุน พะเยา

60 นางสาว วรรณภา พรมนอก นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ซับสมอทอด บึงสามพัน เพชรบูรณ

61 นางสาว วรัญญา สายจันยน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ปาเลา เมืองเพชรบูรณ เพชรบูรณ

62 นางสาว สุพิชา สิทธิศร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ทุงโฮง เมืองแพร แพร

63 นาย พิสิษฐ วิจิตร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

64 นางสาว ศศิธร หนูนอย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. รัษฎา เมืองภูเก็ต ภูเก็ต

65 นางสาว กรวรางค พรดอนกอ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หวยเตย กุดรัง มหาสารคาม

66 นางสาว สุกันยา ภูกาบเพชร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ดอนงัว บรบือ มหาสารคาม

67 นางสาว จัตตุภรณ  ปญญา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ผาบอง เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน

68 นาย นิพนธ ลํ่าสัน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กําแพง เกษตรวิสัย รอยเอ็ด

69 นางสาว สุภาพร ไสวศักด์ิ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. กระแสบน แกลง ระยอง

70 นางสาว กิตติยา ไชยฮัง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. มะขามคู นิคมพัฒนา ระยอง

71 นาง ดุษฎี เกตุจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ตาสิทธ์ิ ปลวกแดง ระยอง

72 นางสาว วาสนา ปญญาธงชัย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หัวโพ บางแพ ราชบุรี

73 นาง นิตยา กิติธะนะ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

74 นาง นฤมล วงศวาร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

75 นางสาว สุวินันท  จันทรหงษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. ลําพูน เมืองลําพูน ลําพูน

76 นางสาว เบญจมาส ตรีเพชรชมภู นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. ศรีบัวบาน เมืองลําพูน ลําพูน

77 นาย จักรชัย นันทะผา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ปากตม เชียงคาน เลย

78 นางสาว เสาวนีย รัตนพร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบจ. เลย เมืองเลย เลย

79 นาง สาธนี สุจิมงคล นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบจ. เลย เมืองเลย เลย

80 นาง เจนจีรา สาริภา นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ทรายขาว วังสะพุง เลย

81 นางสาว อรทัย สังฆพงษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คําเนียม กันทรารมย ศรีสะเกษ

82 นางสาว ณัฐติกานต พงษทอง นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบจ. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

83 นางสาว เมทินี ธงไชย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โคกศิลา เจริญศิลป สกลนคร

84 นาย สิทธิชัย วรรณจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. มาย บานมวง สกลนคร
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85 นางสาว สุดาพร ไกยะ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร

86 นางสาว อุไรพร เงินลุนปา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หนองสนม วานรนิวาส สกลนคร

87 นาง สุภาณี อุนตรีจันทร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบจ. สงขลา เมืองสงขลา สงขลา

88 นางสาว ชญานุศภัฒค ชูสิงแค นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คลองรี สทิงพระ สงขลา

89 นางสาว นิภาพร ทองประพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทุงหวา ทุงหวา สตูล

90 นางสาว อรประภา อาดัม นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. บางบอ บางบอ สมุทรปราการ

91 นางสาว ขวัญสุดา อินหลม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานระกาศ บางบอ สมุทรปราการ

92 นางสาว วันเพ็ญ ศิริสมบูรณ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. แหลมใหญ เมืองสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม

93 นางสาว นิตรา จงเทพ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ทาคา อัมพวา สมุทรสงคราม

94 นางสาว อารยา เอ่ียมเจริญ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาไม กระทุมแบน สมุทรสาคร

95 นางสาว พรรัมภา รอดศิริ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาโคก เมืองสมุทรสาคร สมุทรสาคร

96 นางสาว เบญจพร สงไพรสน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองบอน เมืองสระแกว สระแกว

97 นาง จุฑารัตน สาระสุข นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. คลองหินปูน วังนํ้าเย็น สระแกว

98 นางสาว ยุวดี จิตจง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทุงมหาเจริญ วังนํ้าเย็น สระแกว

99 นางสาว จิรนันท อินทรสาลี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. สองคอน แกงคอย สระบุรี

100 นางสาว พรรณภา วันหากิจ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. บางโขมด บานหมอ สระบุรี

101 นางสาว กฤฑิษา กิตฑิโยธิน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เมืองขีดขิน บานหมอ สระบุรี

102 นางสาว ผาณิต เลาหวิวัฒน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทต. ไผตํ่า หนองแค สระบุรี

103 นาย ธนาพิพัฒน เอ้ียงหมี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองหญาปลอง บานดานลานหอย สุโขทัย

104 นางสาว พิมพผกา สิทธิวงศ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานตึก ศรีสัชนาลัย สุโขทัย

105 นางสาว ภูวษา ธัญจรัสพร นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบจ. สุพรรณบุรี เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

106 นางสาว ปาริยา มุงเจริญรัตน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. บอสุพรรณ สองพ่ีนอง สุพรรณบุรี

107 นางสาว โสภาภรณ เรืองเวช นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. ปากฉลุย ทาฉาง สุราษฎรธานี

108 นาง รัตนาภรณ พองนวล นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองเทพ โนนนารายณ สุรินทร

109 นาง กุสุมา ทองบอ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. กันตวจระมวล ปราสาท สุรินทร

110 นาย กฤษฎา คําแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หันนางาม ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

111 นางสาว จิราพร ทาวลา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นรสิงห ปาโมก อางทอง

112 นางสาว ประชุมพร ชายหิน นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. คําเข่ือนแกว ชานุมาน อํานาจเจริญ
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113 นางสาว สุพิศภรณ ทวีทรัพย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. ไชยวาน ไชยวาน อุดรธานี

114 นางสาว วาสนา   อุดมพันธ นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หนองหลัก ไชยวาน อุดรธานี

115 นางสาว ปริม วงศอนันต นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ขาวสาร บานผือ อุดรธานี

116 นางสาว ศุภนันท แสงสวาง นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เมืองพาน บานผือ อุดรธานี

117 นาง รจรินทร เหงาสีไพร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. โคกกลาง เพ็ญ อุดรธานี

118 นางสาว วิไลรัตน อัยแกว นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาพู เพ็ญ อุดรธานี

119 นางสาว ปุณฑิกา พุทธรักษ นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ อบต. กุดสระ เมืองอุดรธานี อุดรธานี

120 นางสาว เพ็ญพร เประกันยา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. เชียงดา สรางคอม อุดรธานี

121 นาย วีรเวช ประเสริฐสุข นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ ทต. หนองบัวบาน หนองวัวซอ อุดรธานี

122 นางสาว จิตชญา สุจันทา นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. หมากหญา หนองวัวซอ อุดรธานี

123 นางสาว อภิญญา จินดาหอม นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ดอนหายโศก หนองหาน อุดรธานี

124 นางสาว ภัทราภรณ เจริญรอย นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ขาวปุน กุดขาวปุน อุบลราชธานี

125 นางสาว นุชษร ธรรมศรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ทาหลวง ตระการพืชผล อุบลราชธานี

126 นางสาว จีรนันต แกวไตรรัตน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. นาดี นาเยีย อุบลราชธานี

127 นางสาว จามรี สุทธิบุตร นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ยางใหญ นํ้ายืน อุบลราชธานี

128 นางสาว พัณณิตา เผาภูรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. บานแขม พิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี

129 นางสาว จีรนันท  ไมตรี นักวิชาการเงินและบัญชี  ชํานาญการ ทน. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี

130 นางสาว สิทธินีย กางก้ัน นักวิชาการเงินและบัญชี  ปฏิบัติการ อบต. ตะบาย ศรีเมืองใหม 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 
 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
สวนทองถิ่นควรตองรูเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 

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 



 

หมวดที ่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 ) การเรียนรูจากประสบการณและสถานทีจ่ริง 

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





 

 
  

 
 

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) 




