




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

1 นาง สุจินตนา ชุมทอง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ลําทับ ลําทับ กระบี่

2 นาง ยุพาภรณ นูทอง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. กุดจิก ทาคันโท กาฬสินธุ

3 นาง นฤมล ทิพวงค นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. กาฬสินธุ เมืองกาฬสินธุ กาฬสินธุ

4 นาง นันทิกา ชนะภักดี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. หนองเสาเลา ชุมแพ ขอนแกน

5 นางสาว วณิชยา บุญรักษ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. บางวัวคณารักษ บางปะกง ฉะเชิงเทรา

6 นาง นันทณภัส แสนสุภา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

7 นางสาว สุพัตรา ใจวงค นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน พิเศษ เมืองพัทยา บางละมุง ชลบุรี

8 นางสาว พัชรี  คุณศาลประสิทธ์ิ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. กุฏโงง พนัสนิคม ชลบุรี

9 นาง วิภาวดี ทิพโชติ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. หมอนนาง พนัสนิคม ชลบุรี

10 นาย พชระ กวางทอง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เหมือง เมืองชลบุรี ชลบุรี

11 นางสาว นิตยา บุญขุนทด นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. ชัยภูมิ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ

12 นางสาว อัญชัญ วงษเมืองกลาง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองแวง หนองบัวแดง ชัยภูมิ

13 นางสาว นาวะรินทร สุวรรณทา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. หวยซอ เชียงของ เชียงราย

14 นางสาว ฐานิการ คิดดี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย

15 นาง นารีรัตน เทพวงศ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. เชียงราย เมืองเชียงราย เชียงราย

16 นางสาว กชพร ตามวงศศร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ดอยลาน เมืองเชียงราย เชียงราย

17 นาง เกษศิรินทร  สิงธิสาร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. จันจวา แมจัน เชียงราย

18 นาง พัลลาภา สุภาวดี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. เทอดไทย แมฟาหลวง เชียงราย

19 นางสาว นิภาดา ดังเด็ง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ทากอ แมสรวย เชียงราย

20 นาง อารีย ทาแกง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. แมสาย แมสาย เชียงราย

21 นาง ขัชพร สินสมุทร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เวียงชัย เวียงชัย เชียงราย

22 นาง อรุณี เปราะนาค นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม

23 นางสาว เสาวณีย ตั้งกุลพานิชย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เชียงดาว เชียงดาว เชียงใหม

24 นางสาว วาริณี สุดสวาท นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เชิงดอย ดอยสะเก็ด เชียงใหม

25 นาง ศรีวรรณ มูลหลา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. แมวาง แมวาง เชียงใหม

26 นาง กานดา ธรรมพุฒิ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. แมปูคา สันกําแพง เชียงใหม

27 นางสาว พรทิพย ขันตรี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ปาไผ สันทราย เชียงใหม

28 นางสาว สาริกา ตามูลเรือน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. สันพระเนตร สันทราย เชียงใหม

หลักสูตร: นักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ 91

ระหวางวันที่ 11 - 31 มีนาคม 2566 คาลงทะเบียน 33,500 บาท

รายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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29 นาง เกสรา ปรีชุม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. หนองแหยง สันทราย เชียงใหม

30 นางสาว อัญชลี พุทธิกาญจนกุล นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. สันปาตอง สันปาตอง เชียงใหม

31 นาง ปยาภรณ สามนต นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ไชยสถาน สารภี เชียงใหม

32 นาย สรวิชญ จันทรตา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. หารแกว หางดง เชียงใหม

33 นาง นัจภัค พิณเสนาะ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. ตราด เมืองตราด ตราด

34 นางสาว มณิษา งามฉวี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบจ. ตราด เมืองตราด ตราด

35 นางสาว สายชล เกิดบัว นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. สระพัฒนา กําแพงแสน นครปฐม

36 นางสาว อิทธยา ลออมรเวช นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม

37 นาย เศกดุสิทธิ์ กิจคติ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองสาหราย ปากชอง นครราชสีมา

38 นาง ประภาพรรณ ขวัญกระโทก นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. สุขไพบูลย เสิงสาง นครราชสีมา

39 นางสาว ณัฐธัญญา รอดทับ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หูกวาง บรรพตพิสัย นครสวรรค

40 นางสาว จุไรรัตน เศรษฐพงษ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. นครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค

41 นาง สมฤดี เฝาหาผล นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองกรด เมืองนครสวรรค นครสวรรค

42 นางสาว ปนัดดา บุญเพ่ิม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองกระโดน เมืองนครสวรรค นครสวรรค

43 นางสาว รัตติยา เมืองไชย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. สันทะ นานอย นาน

44 นางสาว สุนันญา มวงทอง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ทองมงคล บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ

45 นาง สุรีพร จิตตโสภาส นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ทรายทอง บางสะพานนอย ประจวบคีรีขันธ

46 นางสาว ธัญพัฒน เชื้อวงศสกุล นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองตาแตม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ

47 นางสาว สมจิต มีผล นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ศาลาลัย สามรอยยอด ประจวบคีรีขันธ

48 นาง ฐิติยาภรณ นุยมาก นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี

49 นาง ธัญชนิศรา ทองสวาง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปตตานี

50 นางสาว อัชรา กอนมณี นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ธนู อุทัย พระนครศรีอยุธยา

51 นางสาว ดาราวรรณ วงศหงษ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ฝายกวาง เชียงคาํ พะเยา

52 นางสาว สุพรรณี ไชยเลิศ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. บานต๊ํา เมืองพะเยา พะเยา

53 นางสาว เพชรดารินทร นนทพิมาณกิจ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทม. พะเยา เมืองพะเยา พะเยา

54 นางสาว นิชานันท ราชคม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. แมปม เมืองพะเยา พะเยา

55 นาง พึงพิศ  เอ่ียมแกว นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทม. บางมูลนาก บางมลูนาก พิจิตร

56 นาง ประทุม ยังเจริญ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. วังอิทก บางระกํา พิษณุโลก

57 นางสาว อรวรรณ แดงเลือด นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ไรสม เมอืงเพชรบุรี เพชรบุรี
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58 นางสาว สุภาพร โพธิ์หลา นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. กูทอง เชียงยืน มหาสารคาม

59 นาง มาริษา ไชยวิเศษ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ทรายมูล ทรายมูล ยโสธร

60 นาง ปุลวดี ชนะสิทธิ์ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. ยะลา เมอืงยะลา ยะลา

61 นางสาว วรุณี ปยะนารถ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เมืองหงส จตุรพักตรพิมาน รอยเอ็ด

62 นาง กายา วงศสายเชื้อ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. โพนทอง โพนทอง รอยเอ็ด

63 นาง นิศากร ศิริวัฒนศักดิ์ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ขี้เหล็ก อาจสามารถ รอยเอ็ด

64 นาง ถนอมจิตต ใจสะอาด นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. กองดิน แกลง ระยอง

65 นาง จันทรเพ็ญ เพ็ชรเอ่ียม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. เนินพระ เมอืงระยอง ระยอง

66 นางสาว ธนิยาภา ฉายบานใหม นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. กกโก เมืองลพบุรี ลพบุรี

67 นาง สมพร ชัยเนตร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. บานดง แมเมาะ ลําปาง

68 นางสาว ฉัตรปภัศฌ มั่นคง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. บานธิ บานธิ ลําพูน

69 นาง ชญาดา มณีฉาย นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. วังดิน ลี้ ลําพูน

70 นาง ปติยากร บุญตอ นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทม. ศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ

71 นาง วันเพ็ญ พลไธสง นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. พุแค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี

72 นาง สุชาดา แกวปานกัน นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. ดอนกํายาน เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี

73 นาง นงคาร โคตรชมภู นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. พระพุทธบาท ศรีเชียงใหม หนองคาย

74 วาที่ รอยตรี ยุพิน จูมจันทร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. นาปาแซง ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ

75 นางสาว กนิษฐา สันตะวงค นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. หนองขา ปทุมราชวงศา อํานาจเจริญ

76 นาง ณัฏฐเขมิกา ปรินชานพันธุกร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทน. อุดรธานี เมอืงอุดรธานี อุดรธานี

77 นาง ปุลรตี ศุภรัตนกุล นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน อบต. หนองหาน หนองหาน อุดรธานี

78 นาง เพชรสิริน ศรีรังกูร นักบริหารงานการคลัง  ระดับตน ทต. ขามปอม เขมราฐ อุบลราชธานี



ขันตอนการพมิพ์ใบชําระเงิน 

 

 

 

 

 

  

2. กรอกเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

และ เลอืก ตรวจสอบ

1. เลือก 

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

สงที่สงมาดวย 3 

3. พิมพใบชำระเงิน  
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หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง (ประเภทอำนวยการทองถ่ินระดบัตน) 
********************************** 

๑. ปรัชญา  มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับ
การดำรงตำแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง 
และบูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสขุของประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๒. หลักการและเหตผุล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่  
1/2561 เม่ือวันที่ 25 มกราคม 2561 ไดมีมติกำหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง  
เปนหลักสูตรภาคบังคับท่ีขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน เร่ืองมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเล่ือน
และแตงต้ังขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตำแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดำรงตำแหนงที่
สงูขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันท่ี 15 สิงหาคม 2561 กำหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ินที่มีคุณสมบัติ
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดำรงตำแหนงในระดับท่ีสูงขึ้นจะตองผานการฝกอบรมที่ ก.กลาง กำหนด 

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานท่ีไดรับมอบหมาย 
จากคณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทำหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง เพ่ือใชสำหรับฝกอบรมและ
พัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นท่ีดำรงตำแหนงนักบริหารงานการคลัง ใหมีความรู ทักษะ และ
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3.  วัตถุประสงค    

เพื่อให ผู เขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล ทันสมัยทันเหตุการณ  เสริมสรางจิตสำนึก 
ดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน โดยคำนึงถึงองคกร และประชาชนเปนหลัก มีความรู 
ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกำหนด นำนโยบายดานการบริหารจัดการการเงินการคลังทองถิ่น 
ทุกระดับลงสูการปฏิบัติไดอยางถูกตอง และมีภาวะผูนำในการทำงานเพ่ือองคกรและประชาชน มีการศึกษา 
วิเคราะหบทบาทภารกิจขององคกรกับตำแหนงสายงานอำนวยการ เพ่ือนำประสบการณที่ไดรับจากการ
ฝกอบรมรวมกันไปปรับใชกับการทำงานในองคกรและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
มีคุณลกัษณะของนักบริหารงานการคลังมืออาชีพ 
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๔.  ผลที่คาดวาจะไดรับ   

4.1  องคกรปกครองสวนทองถิ่นไดรับการยอมรับจากผูใชบริการในระดับสูง  
4.2  ผูเขารับการฝกอบรมใหมีความรู ทักษะ และสมรรถนะตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหนง 
4.3  ผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนในการทำงานเพ่ือองคกรและประชาชน 
4.4  ผูเขารับการฝกอบรมมีความสามารถในการบริหารทรัพยากรไดอยางคุมคา 
4.5 ผูเขารับการฝกอบรมสามารถนำประสบการณท่ีไดรับจากการฝกอบรมรวมกันไปปรับใชกับ 

 การทำงานในองคกรและประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
          4.6 ผูเขารับการฝกอบรมมีจิตสำนึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานโดย 
                คำนึงถึงองคกร และประชาชนเปนหลัก 

4.7 ผูเขารับการฝกอบรมไดเครอืขาย เพ่ือการปรึกษาหารือและทำงานรวมกันในโอกาสตอไป 

๕.  กลุมเปาหมาย    
3.1 ดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงไมต่ำกวาระดับ 5 ของสายงานเริ่มตนจากระดับ 1 หรอืสาย

งานเริ่มตนจากระดับ 2 และตำแหนงประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และมีประสบการณโดยปฏิบัติงานใน
ตำแหนงท่ีจะไดรับการอบรมมาแลวไมนอยกวา 8 ป หรอื 

3.2 ดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในระดับ 7ว ของสายงานเริ่มตนจากระดับ 2 และตำแหนง
ประเภทท่ัวไป ระดับอาวุโส และมีประสบการณโดยปฏิบัติงานในตำแหนงท่ีจะไดรับการอบรมมาแลวไมนอย
กวา 4 ป หรอื 

3.3 ดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงไมต่ำกวาระดับ 6ว ของสายงานเริ่มตนจากระดับ 3 และ
ตำแหนงประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และมีประสบการณและปฏิบัติงานในตำแหนงท่ีจะไดรับอบรมมาแลวไม
นอยกวา 8 ป หรือ 

3.4 ดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงไมต่ ำกวาประเภททั่วไประดับชำนาญงาน และมี
ประสบการณและปฏิบัติงานในตำแหนงที่จะไดรบัการอบรมมาแลวไมนอยกวา 10 ป หรือ 

3.5 ดำรงตำแหนงประเภททั่วไประดับอาวุโส และมีประสบการณและปฏิบัติงานในตำแหนงที่จะไดรับการ
อบรมมาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ 

3.6 ดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และมีประสบการณและ
ปฏิบัติงานในตำแหนงท่ีจะไดรบัการอบรมมาแลวไมนอยกวา 4 ป หรอื 

3.7 ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาหัวหนาฝาย...ระดบั 6 หรือระดับ 7 (นักบริหารงาน...ระดับตน) หรอื 
3.8 ดำรงตำแหนงไมต่ำกวาหัวหนาฝาย...ระดับตน (นักบริหารงาน...ระดับตน) หรอื 
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 27 วัน 
 - รายงานตัว-พิธีเปด    1 วัน 
 - ศึกษาในหองเรียน  18 วัน 
 - ดูงานนอกสถานที่    2 วัน 
 - ศึกษาคนควาดวยตนเอง    5 วัน 

- ปจฉิมนิเทศ-พิธีปด    1 วัน 
 
7.  โครงสรางหลักสูตร 

หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จำนวนวิชา จำนวนชั่วโมง 
1 
2 
3 

วิชาพ้ืนฐาน 
วิชาเฉพาะตำแหนง 
วิชาเสริม  

11 
22 
5 

33 
72 
15 

รวม 38 120 

 
หมวดที่ 1  วิชาพื้นฐาน  จำนวน  11 วิชา 33 ชั่วโมง 
คำอธิบายหมวดวิชา: ความรูที่จำเปนของตำแหนงอำนวยการ ซึ่งเปนเรื่องที่ควรจะรูเพื่อเปนฐานในการ
เสริมสรางองคความรู เปนแนวทางในการศึกษา วิเคราะห สังเคราะห และประยุกตใชในการปฏิบัติงาน 
ตามบริบทของตำแหนงใหสามารถการวางแผน บรหิารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย 
กำกับ แนะนำ  ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแกปญหางานในหนาที่ความรับผิดชอบใหมีคุณภาพ
และเกิดผลสำเร็จตามยุทธศาสตรและภารกิจขององคกรและประเทศชาติ 
1) พัฒนาภาวะผูนำและผูนำการเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิภาพสูง    3 ชั่วโมง 
2) หลักการปฏิบัติงานในฐานะผูอำนวยการทองถ่ิน      3 ชั่วโมง 
3) ยุทธศาสตร นโยบาย การสงเสริมและพัฒนาทองถิ่นรวมขับเคลื่อนลงสูพื้นที่   3 ชั่วโมง 
4) มาตราฐานและแนวทางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น     3 ชั่วโมง 
5) ทักษะและความสามารถดานการใชดิจิทัลสำหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
6) การสื่อสารยุคดิจิทัล         3 ชั่วโมง 
7) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษยในองคกร                           ๓ ชั่วโมง 
8) หลักกฎหมายปกครอง         ๓ ชั่วโมง 
9) การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ    3 ชั่วโมง 
10) หลักคิดจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน       3 ชั่วโมง 
11) การปรับเปลี่ยนสูการเปนองคกรดิจิทัล       3 ชั่วโมง 
 
หมวดที่ 3  วิชาเฉพาะตำแหนง จำนวน 22 วิชา  72  ชั่วโมง 
คำอธิบายหมวดวิชา: เปนความรูที่สำคัญของผูดำรงตำแหนงอำนวยการตองรูและตองนำไปใชปฏิบัติงาน 
ผูดำรงตำแหนงดังกลาวจึงตองรูเพ่ือพัฒนาตนเองใหมีองคความรู ความเขาใจอยางถูกตอง ชัดเจนสามารถ
ปฏิบัติงาน การวางแผน บริหารจัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งราชการ มอบหมาย กำกับ  แนะนำ  
ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ และแกปญหางานในหนาที่ความรับผิดชอบ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ  
เกิดผลสัมฤทธ์ิอยางมีคุณภาพสูงสุด  
 
1) แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม 
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    และคาเชาบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน      6 ชั่วโมง 
2) การเบิกจายบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการขาราชการทองถ่ิน    3 ชั่วโมง 
3) ระบบงบประมาณและการบริหารจัดทำงบประมาณรายจายขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
    และขอบกพรอง ขอทักทวงจากหนวยตรวจ       3 ชั่วโมง 
4) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง  
    ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการที่ออกตามพระราชบัญญัติ    3 ชั่วโมง 
5) การบริหารการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
    พรอมกรณีศึกษาการทักทวงของหนวยตรวจสอบ      3 ชั่วโมง 
6) การจัดทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี ดวยระบบคอมพิวเตอร 
    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (E-LAAS)      6 ชั่วโมง 
7) การบริหารงานพัสดุทองถ่ินกับขอสังเกตของหนวยตรวจสอบ    3 ชั่วโมง 
8) เทคนิคการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ          3 ชั่วโมง 
9) การปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ      3 ชั่วโมง 
10) กฎหมายวาดวยความรับผิดเก่ียวกับการเสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ   3 ชั่วโมง 
11) หลักเกณฑการคำนวณราคากลางงานกอสรางของทางราชการ    3 ชั่วโมง 
      และเทคนิคการประมาณราคา 
12) กฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีเงินได คาธรรมเนียมของทองถ่ิน 
      และการเรงรัดภาษีคางชำระ        3 ชั่วโมง 
13) การวิเคราะหสถานการณการเงนิการคลังของ อปท.     3 ชั่วโมง 
14) นโยบายการเงิน การคลังของรัฐ:ทิศทางแนวโนม ปญหาและอุปสรรค 
15) การบริหารผลงานและการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการ          3 ชั่วโมง 
16) การพัฒนารายได การวางแผนและการแกไขปญหาอุปสรรค    3 ชั่วโมง 
17) ระเบียบและวิธีปฏิบัติการเบิกจายเงินทองถิ่น      3 ชั่วโมง 
18) ภาษีทีด่ินและสิ่งปลูกสราง        3 ชั่วโมง 
19) การจัดทำแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร      3 ชั่วโมง 
20) การวางแผนงาน การเขียนโครงการและกระบวนการบริหารงบประมาณ   3 ชั่วโมง 
21) แนวทางการใชจายเงินสะสมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น    3 ชั่วโมง 
22) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ 
การสงเสริมกีฬา และการแขงขันกีฬาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564  3 ชั่วโมง 

 

หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 5 วิชา 15 ชั่วโมง) 
คำอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนำไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดคนวิธีการใหมๆเพ่ือหาแนวทางในการนำไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความเปนเลิศใน
การใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1) คณุธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร       3 ชั่วโมง 
2) การพัฒนาความคิดเชิงระบบเพ่ือบริหารนวัตกรรม     3 ชั่วโมง 
3) กรณีศึกษาปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่      3 ชั่วโมง 
4) เทคนิคการพูดและนำเสนออยางมีประสิทธิภาพ      3 ชั่วโมง 
5) เทคนิคการสอนงาน มอบหมายงาน และควบคุมงานอยางมีประสิทธิภาพ   3 ชั่วโมง 
6) การบริหารความขัดแยงโดยสันติวิธี       3  ชั่วโมง 
7) การบริหารงานบุคคลทองถ่ิน และทิศทางความกาวหนา     3 ชั่วโมง 



 -๕
8) เทคนิคการบริหารโครงการอยางมีประสิทธิภาพ      3 ชั่วโมง 
9) การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการสมาคม       3 ชั่วโมง 
10) การใชเทคโนโนโลยีเพ่ือเพิ่มและสิทธิภาพการทำงานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 
 
8. การศึกษาดูงานนอกสถานที่  จำนวน 2 วัน 

 การบริหารจัดการองคกรสมัยใหม ดานการบัญชี การเงิน การคลังและงบประมาณ 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯ    

 รูปแบบและวิธีการจัดหารายได การพัฒนารายไดทองถ่ิน  

 การสงเสริมและการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 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 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
1) ประเมินผลรายวิชา/วิทยากร 
2) ประเมินผลโครงการ 

  3) ประเมินผลผูเขารับการฝกอบรม จะตองมีเวลาศึกษาอบรมไมนอยกวารอยละ 80 
  4) ประเมินผลสมัฤทธิ์และศักยภาพผูเขาอบรมตามเกณฑที่ระเบียบสถาบันพัฒนาบุคลากร
ทองถิ่นวาดวยการปฏิบัติเก่ียวกับการศึกษาอบรมและสัมมนา พ.ศ.2546 กำหนดใหมีการวัดผลและ
ประเมินผล  โดยใหมกีารวัดผลทางวิชาการรอยละ  50  และประเมินผลทางพฤติกรรมรอยละ  50  
 
 
 
 
 
 
 
 



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.

วันเสารที่ การยึดมั่นในความถูกตอง คุณธรรมและ กิจกรรมสัมพันธและลายพฤติกรรม
ลงทะเบียนรายงานตัว  ปฐมนิเทศ จริยธรรมเพ่ือการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรมนักศึกษา

11 นักวิชาการอิสระ
วันอาทิตยท่ี การปองกันและปราบปรามการ ความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคา การบริหารงานสําหรับผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ

ทดสอบทางวิชาการ ทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ ตอหนวยงานของรัฐ กิจกรรมนักศึกษา
12 ปปช. ปปช. นักวิชาการอิสระ

วันจันทรที่ การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาลและการสง การบริหารงานเชิงรกุและการแกไขปญหาการทํางาน การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ

เลือกกรรมการนักศึกษา เสรมิการมีสวนรวมของประชาชนแบบบูรณาการอยางยั่งยืน สําหรับผูบริหารที่มีประสิทธิภาพ นักวิชาการอิสระ กิจกรรมนักศึกษา
13 นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันอังคารที่ แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายใน การเบิกจายบําเหน็จบํานาญและสวัสดิการ การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ

การฝกอบรมและคาเชาบานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขาราชการทองถิ่น นักวิชาการอิสระ กิจกรรมนักศึกษา
14 สน.คท. สน.คท.

วันพุธที่ ระบบงบประมาณและการบริหารจัดทํางบประมาณรายจาย การบริหารการเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

ของอปท. และขอบกพรอง ขอทักทวงจากหนวยตรวจ กฎหมายท่ีเก่ียวของพรอมกรณีศึกษาการทักทวงของหนวยตรวจสอบ การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
15 สน.คท. สน.คท. นักวิชาการอิสระ

วันพฤหัสบดีท่ี พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กฎกระทรวง การบริหารงานพัสดุทองถิ่นกับ ทักษะการประสานงาน การสื่อสาร 
 ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการท่ีออกตามพระราชบัญญัติ ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบ การนําเสนอและการถายทอดความรู กิจกรรมนักศึกษา

16 สน.คท. สน.คท. นักวิชาการอิสระ

วันศุกรท่ี ระเบียบและวิธีปฏิบัติการเบิกจายเงินทองถ่ิน แนวทางการใชจายเงินสะสมของ อปท. ความรูเก่ียวกับพระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 กิจกรรมนักศึกษา
17 สน.คท. สน.คท. ปปง.

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น   ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

06.30 - 07.45 น.   รับประทานอาหารเชา

12.00 - 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน

18.00 - 20.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

(                                 )
ผอ.โครงการ ผอ.กง.บอ.1-3 ผอ.สพบ.

ตารางการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนท่ี 91 ระหวางวันที่ 11 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566



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.

วันเสารที่ การวิเคราะหสถานการณการเงินการคลังของ อปท. นโยบายการเงิน การคลังของรัฐ:
ทิศทางแนวโนม ปญหาและอุปสรรค กิจกรรมนักศึกษา

18 นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันอาทิตยท่ี
ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

19
วันจันทรที่ การบริหารผลงานและการจัดทําคํารับรอง การวางแผนงาน การเขียนโครงการและ ภาวะผูนํากับการบริหารการเปลี่ยนแปลง

การปฏิบัติราชการ กระบวนการบริหารงบประมาณ

20 นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันอังคารที่ เทคนิคการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ หลักเกณฑการคํานวณราคากลางงานกอสราง การสรางทีมและการบริหารทีม 

ของทางราชการและเทคนิคการประมาณราคา (Team building) ศึกษาคนควาดวยตนเอง

21 นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันพุธที่ กฎหมายที่เก่ียวของกับการจัดเก็บภาษีเงินได การพัฒนารายได การวางแผน
คาธรรมเนียมของทองถ่ินและการเรงรดัภาษีคางชําระ และการแกไขปญหาอุปสรรค การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

22 สน.คท. สน.คท. นักวิชาการอิสระ

วันพฤหัสบดีท่ี ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสราง เทคนิคการบริหารความเสี่ยง ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพื่อความโปรงใส

และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ศึกษาคนควาดวยตนเอง

23 สน.คท. นักวิชาการอิสระ สตง.

วันศุกรท่ี การจัดทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี ดวยระบบคอมพิวเตอร การจัดทําบัญชี และการตรวจสอบบัญชี ดวยระบบคอมพิวเตอร

 ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (E-LAAS)  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (E-LAAS) ศึกษาคนควาดวยตนเอง

24

(                      )
ผอ.โครงการ ผอ.กง.บอ.1-3 ผอ.สพบ.

18.00 - 20.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น   ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี
ตารางการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนท่ี 91 ระหวางวันที่ 11 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

พักรบัประทานอาหารเชา

12.00 - 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน



สัปดาหท่ี  ๓
วัน/เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันเสารที่ กฎหมายวาดวยวธีิปฏิบัติราชการทางปกครอง              การจัดทําแผนปฏิบัติการ
ความรับผิดทางละเมิดและขอมูลขาวสารของราชการ และแผนยุทธศาสตร การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา

25 กม. กพส. นักวิชาการอิสระ
วันอาทิตยท่ี

e-learning e-learning กิจกรรมนักศึกษา
26

วันจันทรที่ คาํวินิจฉัยของศาลปกครองเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิดดาน คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับ การประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

ทดสอบทางวิชาการ การเงิน การคลังของเจาหนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ความรับผิดทางละเมิดดานการพัสดุ  และสารสนเทศ กิจกรรมนักศึกษา
27 นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันอังคารที่
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที่

28
วันพุธที่

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ศกึษาดูงานนอกสถานท่ี ศึกษาดูงานนอกสถานที่

29
วันพฤหัสบดีท่ี หลักคิดจิตอาสาและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การนอมนําศาสตรพระราชา “เขาใจ เขาถึง พัฒนา”  

ตามแนวทางพระราชดําริฯ    มาประยุกตใชในการทํางานดานการพัฒนา การพัฒนาสุขภาพและกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา
30 นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ นักวิชาการอิสระ

วันศุกรท่ี
ปจฉิมนิเทศ พิธีปดการศึกษาอบรม

31

หมายเหตุ - วันรายงานตัวปฐมนิเทศ/พิธีเปด อาหารวาง เวลา 14.30 -14.45 น.
- วันศึกษาอบรม อาหารวาง เวลา 10.30 -10.45 น. และ 14.30 - 14.45 น.
- วันพิธีปดการศึกษาอบรม อาหารวาง เวลา 10.30 -10.45 น.

(                              )
ผอ.โครงการ ผอ.กง.บอ.1-3 ผอ.สพบ.

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น   ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

06.30 - 07.45 น.   รับประทานอาหารเชา

12.00 - 13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน

18.00 - 20.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

ตารางการศึกษาอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) รุนท่ี 91 ระหวางวันที่ 11 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2566



 
 
 
 

QR Code กลุมอบรม หลักสูตรนักบริหารงานการคลัง  
(อำนวยการทองถิ่นระดับตน) รุนที่ 91 

(เฉพาะผูมรีายช่ือเขาอบรม เทานัน้) 

 

 

 

 

 

 

กรุณาแจงยืนยันเพื่อเขารบัการฝกอบรมฯ โดยระบุ คำนำหนา ชื่อ-นามสกุล สังกัด อำเภอ จังหวัด 
 



 

 
  

 
 

การเตรียมตวัเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกนัการแพรระบาดของโรคตดิเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 
1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิค-řš (ATK) ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สำนักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
3. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพ่ือสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดให น่ังเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ ง

ดำเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครัด 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทกุคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
6. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินเปนพ้ืนท่ีควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวนเก่ียวของเขา

มาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต  
 
 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธปีด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
   - วันอังคาร และ วนัพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
  - วันรายงานตัว เพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

    ชาย เส้ือเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดำหรือกรมทา/รองเทาหุมสนสีดำ 
    หญิง เส้ือเช้ิตสีขาวแขนส้ันหรือแขนยาว/กระโปรงสีดำหรือสกีรมทา/รองเทาคทัชูสดีำ 
 

ชุดออกกำลังกาย 
   - เส้ือกีฬาสีขาว แขนส้ันมีปก อยางนอย 2 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดำ หรือสีกรมทา  อยางนอย 2 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สำหรับออกกำลังกาย 
 

หมายเหตุ  - ไมอนุญาตใหนำเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
 




