
ล าดบั จังหวัด อ าเภอ ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล รหสั อปท. หมายเหตุ
1 กระบี่ เมืองกระบี่ องค์การบริหารส่วนจงัหวดั กระบี่ นาง เกศินี ใจหาญ 2810101
2 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจงัหวดั กาญจนบุรี นางสาว ชัชฏา สงวนจิตร 2710101
3 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจงัหวดั กาญจนบุรี นาย นนท์ธวัช ผลาผล 2710101
4 กาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี องค์การบริหารส่วนจงัหวดั กาญจนบุรี นางสาว วัชรินทร์ กิจบ ารุง 2710101
5 กาฬสินธุ์ สามชัย องค์การบริหารส่วนต าบล ส าราญใต้ นางสาว จงรักษ์ เวียงสมุทร 6461503
6 ขอนแก่น บ้านแฮด องค์การบริหารส่วนต าบล โนนสมบูรณ์ นาง วิไล อุดม 6402404
7 ฉะเชิงเทรา บางน้ าเปร้ียว เทศบาลต าบล ศาลาแดง นาย สมชาย เพียรพิทักษ์ 5240304
8 ฉะเชิงเทรา เมืองฉะเชิงเทรา องค์การบริหารส่วนต าบล คลองหลวงแพง่ นางสาว สิริกร ทองยา 6240109
9 ฉะเชิงเทรา บางคล้า องค์การบริหารส่วนต าบล สาวชะโงก นางสาว อุดมลักษณ์ บุญก าเชียง 6240203
10 ชุมพร หลังสวน องค์การบริหารส่วนต าบล บางน้ าจืด นางสาว จันทรัช ปัจจมะ 6860407
11 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบล วังใหม่ นางสาว ทฤษฎี ภูมิเจริญ 5860107
12 ชุมพร เมืองชุมพร เทศบาลต าบล วังใหม่ นาง นวพร สุขคงมิตร 5860107
13 ชุมพร เมืองชุมพร องค์การบริหารส่วนต าบล วังไผ่ นางสาว มนัสนันท์ ศรีสุวรรณ์ 6860119
14 ชุมพร ละแม องค์การบริหารส่วนต าบล สวนแตง นาง ลัดดาวัลย์ รูปสอาด 6860505
15 เชียงราย แม่สาย เทศบาลต าบล เวียงพางค า นางสาว แสงจันทร์ วงค์เมืองมา 5570903
16 เชียงใหม่ เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต าบล ท่าศาลา นาง พวงผกา พรหมมา 5500109
17 เชียงใหม่ ดอยหล่อ องค์การบริหารส่วนต าบล ดอยหล่อ นาย วสันต์ ปัญญาเลิศ 6502404
18 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนต าบล เขากอบ นาย ก้องพิทักษ์ บุญเจริญ 6920607
19 ตรัง วังวิเศษ องค์การบริหารส่วนต าบล เขาวิเศษ นางสาว นิตยา บุญเจริญ 6920703
20 ตรัง สิเกา เทศบาลต าบล สิเกา นาย พันธ์ศักด์ิ ชุมคช 5920502
21 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนต าบล หนองช้างแล่น นาย สรวิศย์ คงอ่อน 6920614
22 ตรัง ห้วยยอด องค์การบริหารส่วนต าบล ในเตา นาย สุเรนทร์ ส่งแสง 6920617
23 นครปฐม เมืองนครปฐม องค์การบริหารส่วนต าบล บางแขม นาง จงจิตร รัตนพิทักษ์ 6730126
24 นครพนม เมืองนครพนม องค์การบริหารส่วนต าบล อาจสามารถ นาย ธีรเดช ชาญชัยวุฒิไกร 6480112
25 นครพนม ธาตุพนม องค์การบริหารส่วนต าบล นาถ่อน นางสาว สุวเนตร ธงยศ 6480506
26 นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา เทศบาลต าบล เมอืงใหมโ่คกกรวด นางสาว ธัญญารัตน์ สายบุญลี 5300105
27 นครราชสีมา ชุมพวง องค์การบริหารส่วนต าบล โนนรัง นางสาว นางสาวณัชลักษม์ มณีย์ 6301709
28 นครราชสีมา โนนไทย เทศบาลต าบล โคกสวาย นาย เรืองฤทธิ์ รวิยะวงศ์ 5300901
29 นครศรีธรรมราช นาบอน เทศบาลต าบล นาบอน นาย กันตพงศ์ คงหอม 5801001
30 นครศรีธรรมราช ทุง่สง เทศบาลต าบล ถ้ าใหญ่ นาย สมพร ชนาชน 5800904
31 นครสวรรค์ ชุมแสง องค์การบริหารส่วนต าบล เกยไชย นาย ชัยยันต์ กองอรรถ 6600303
32 นครสวรรค์ แม่วงก์ องค์การบริหารส่วนต าบล เขาชนกัน นางสาว สถาพร พิสมัย 6601303
33 นนทบุรี เมืองนนทบุรี องค์การบริหารส่วนจงัหวดั นนทบุรี นาย พัศวุฒิ บุญเดช 2120101
34 นราธิวาส ตากใบ องค์การบริหารส่วนต าบล ศาลาใหม่ นาง พัฒนรัตน์ สังข์แก้ว 6960205

หลักสูตร กรณีศึกษาทางการเงินและการคลัง ในขอ้ทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบและค าวินิจฉยัของศาลปกครอง รุ่นที ่4

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน ถนนพหลโยธิน (ซอยคลองหลวง 8) ต าบลคลองหน่ึง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่19 - 23 มกราคม 2558

สังกัด
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35 นราธิวาส รือเสาะ องค์การบริหารส่วนต าบล โคกสะตอ นางสาว สุธิสา และลาซอ 6960607
36 น่าน เมืองน่าน เทศบาลต าบล ดู่ใต้ นางสาว พรสวรรค์ มั่นเข็มทอง 5550103
37 บึงกาฬ บึงโขงหลง เทศบาลต าบล บึงโขงหลง นาง เทวา จันทะรังษี 5380601
38 บึงกาฬ บึงโขงหลง เทศบาลต าบล บึงโขงหลง นางสาว วิวรรณ สุวรรณศรี 5380601
39 บึงกาฬ บึงโขงหลง เทศบาลต าบล บึงโขงหลง นาง แสงอรุณ หงษ์ทอง 5380601
40 บุรีรัมย์ หนองกี่ องค์การบริหารส่วนต าบล โคกสูง นางสาว ปาริชาติ ถุนนอก 6310508
41 บุรีรัมย์ เฉลิมพระเกยีรติ เทศบาลต าบล ยายแยม้วัฒนา นางสาว พรนิภา มะลิกัน 5312302
42 บุรีรัมย์ หนองกี่ องค์การบริหารส่วนต าบล ทุง่กระเต็น นางสาว รุ่งทิพย์ บุตรวิชา 6310505
43 บุรีรัมย์ ล าปลายมาศ องค์การบริหารส่วนต าบล หนองกระทิง นางสาว รุ่งฤดี จนัทร์ละมุนมา 6311012
44 บุรีรัมย์ ละหานทราย องค์การบริหารส่วนต าบล โคกว่าน นางสาว ศรินรัตน์ วิรุณพันธ์ 6310607
45 ประจวบคีรีขันธ์ บางสะพาน องค์การบริหารส่วนต าบล ชัยเกษม นางสาว วิชดา ประชุมทอง 6770405
46 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ปราจีนบุรี นาง จงรักษ์ พันธุป์ระเสริฐ 2250101
47 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบล ป่าสัก นาย บุญส่ง เขียวใจ 6560804
48 พะเยา ภูซาง องค์การบริหารส่วนต าบล ป่าสัก นาง ฤทัยรัตน์ อินต๊ะแก้ว 6560804
49 พังงา ตะกั่วทุง่ องค์การบริหารส่วนต าบล กะไหล จ.อ. นภดล อุนตรีจันทร์ 6820407
50 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบล คลองกระจัง นางสาว กนกพร ลึกงาม 6670604
51 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบล สระกรวด นาง ณัฐณิชา เครือวัลย์ 6670603
52 เพชรบูรณ์ ศรีเทพ องค์การบริหารส่วนต าบล สระกรวด นาง พาณี แก่นสน 6670603
53 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต เทศบาลต าบล รัษฎา นาง มณีพรรณ จันทสุริวงค์ 5830105
54 ภูเก็ต เมืองภูเก็ต องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ภูเก็ต นาง โสภา เกิดทรัพย์ 2830101
55 มหาสารคาม บรบือ องค์การบริหารส่วนต าบล โนนแดง นาง กฤษดา อินธิแสน 6440604
56 มหาสารคาม เมืองมหาสารคาม องค์การบริหารส่วนต าบล แก่งเลิงจาน นางสาว เกศศิริ แสงจันทร์ 6440110
57 มหาสารคาม วาปีปทุม องค์การบริหารส่วนต าบล หนองแสง นางสาว ศิริญญา ปะนัดสาโก 6440903
58 ยะลา เมืองยะลา เทศบาลต าบล ท่าสาป นางสาว ฉวีวรรณ แซ่หลี 5950106
59 ยะลา ยะหา องค์การบริหารส่วนต าบล ยะหา นางสาว ชวัลรัตน์ แก้วบัวสังข์ 6950507
60 ยะลา ยะหา เทศบาลต าบล ยะหา นาง พาณีรัตน์ ภัทรศิริโสภณ 5950501
61 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ยะลา นาง รัชดา อรุโณทัยสกุล 2950101
62 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนจงัหวดั ยะลา นาง รัสวรรณ แซ่หลี 2950101
63 ยะลา เมืองยะลา องค์การบริหารส่วนต าบล ล าพะยา นางสาว วัลลภา ทองค า 6950109
64 ร้อยเอ็ด เชียงขวัญ องค์การบริหารส่วนต าบล พลับพลา นาง จีระภรณ์ ปราบมนตรี 6451805
65 ระยอง แกลง องค์การบริหารส่วนต าบล กระแสบน นาย พิเชฐ เสน่ห์ 6210309
66 ลพบุรี โคกส าโรง องค์การบริหารส่วนต าบล เพนียด นางสาว รัตนา ใจดีเย็น 6160307
67 ล าปาง เมืองล าปาง เทศบาลต าบล บ่อแฮ้ว นาง ทิมทอง พรหมเมศร์ 5520105
68 เลย ภูเรือ องค์การบริหารส่วนต าบล สานตม นาง นัฐนันท์ โสภากาล 6420705
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69 ศรีสะเกษ ไพรบึง เทศบาลต าบล ไพรบึง นาง เกษราภรณ์ เนตรภักดี 5330601
70 สกลนคร ภูพาน เทศบาลต าบล โคกภู จ.อ. กิตติพล บัวทะลา 5471801
71 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบล บ้านต้าย นาง ชนานันท์ ทัศคร 5471206
72 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบล โคกศิลา นาย ประภาส ธงไชย 6471606
73 สกลนคร เจริญศิลป์ องค์การบริหารส่วนต าบล โคกศิลา นาย วีระยุทธ พรหมสาขา ณ สกลนคร 6471606
74 สกลนคร สว่างแดนดิน เทศบาลต าบล บ้านต้าย นาย สุภวัฒน์ หุมอาจ 5471206
75 สงขลา จะนะ องค์การบริหารส่วนต าบล ป่าชิง นาง สุภาณี อุนตรีจันทร์ 6900314
76 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร องค์การบริหารส่วนต าบล คอกกระบือ นางสาว มัทนา นากเทียน 6740114
77 สระแก้ว วัฒนานคร องค์การบริหารส่วนต าบล หนองหมากฝ้าย นางสาว มณีรัตน์ สังสาลี 6270512
78 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบล ห้วยขมิ้น นาง ชนัลญา ร่ืนสิน 6190318
79 สระบุรี แก่งคอย องค์การบริหารส่วนต าบล ช าผักแพว นาย ดนัย กมลคร 6190205
80 สระบุรี หนองแค องค์การบริหารส่วนต าบล หนองจรเข้ นาง ปุณิกา ศรีเพ็ชร์ 6190312
81 สระบุรี เมืองสระบุรี เทศบาลต าบล ตะกุด นาง สมสุข ฐานะวร 5190105
82 สุโขทัย กงไกรลาศ องค์การบริหารส่วนต าบล ไกรกลาง นาย ณัทวัสส์ แสงแก้ว 6640410
83 สุพรรณบุรี บางปลาม้า เทศบาลต าบล ไผ่กองดิน นางสาว วรรณลักษณ์ พละเลิศ 5720404
84 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนคร เกาะสมุย นางสาว ปราถนา มั่งค่ัง 3840401
85 สุราษฎร์ธานี กาญจนดิษฐ์ องค์การบริหารส่วนต าบล คลองสระ นาง รจนา ขรัวทองเขียว 6840209
86 สุราษฎร์ธานี เกาะสมุย เทศบาลนคร เกาะสมุย นางสาว หยาดพิรุณ ใจซ่ือ 3840401
87 หนองคาย สังคม องค์การบริหารส่วนต าบล แก้งไก่ นาง ปิยะนุช เนาว์แก้งใหม่ 6430802
88 หนองคาย สังคม องค์การบริหารส่วนต าบล แก้งไก่ นาง สุนันทา ค าสรดี 6430802
89 หนองคาย สังคม เทศบาลต าบล สังคม นาง สุพัตรา ชานัย 5430801
90 อุดรธานี หนองแสง องค์การบริหารส่วนต าบล ทับกุง นาย ทัศน์พล ภูชัน 6412103
91 อุดรธานี ประจักษศิ์ลปาคม องค์การบริหารส่วนต าบล ห้วยสามพาด นาง ธนิดา สิงหกุลศิริ 6412502
92 อุตรดิตถ์ พิชัย องค์การบริหารส่วนต าบล คอรุม นางสาว สายใจ เสือคง 6530706
93 อบุลราชธานี เหล่าเสือโก้ก องค์การบริหารส่วนต าบล โพนเมือง นาง จิรนันท์ แสนทวีสุข 6343102
94 อบุลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบล โนนกลาง นาง พุทธรักษ์ ผิวผ่อง 6341911
95 อบุลราชธานี พิบูลมังสาหาร องค์การบริหารส่วนต าบล โนนกลาง นาง เพ็ญค า บุญขาว 6341911
96 อบุลราชธานี ทุง่ศรีอุดม องค์การบริหารส่วนต าบล โคกช าแระ จ.ส.อ. อุดม วรรณพราหมณ์ 6342601



 
 
 
 

หลักสูตร กรณีศึกษาทางการเงินการคลังในข้อทักท้วงหน่วยตรวจสอบ 
และค าวินิจฉัยของศาลปกครอง 

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

1.  ปรัชญา   พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและ     
                     ประสิทธิผล 

2.  หลักการและเหตุผล 

                   ในปัจจุบัน อปท.ได้รับการถ่ายโอนภารภิจตาม พ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท.พ.ศ.2542 จากหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ เพ่ิมมากขึ้น และรัฐบาลได้มีการจัดสรร
งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นจ านวนมาก ซึ่งท าให้มีการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของ 
อปท.อย่างเป็นระบบมากขึ้น จากการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบได้มีข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ที่ อปท.ไม่
ปฎิบัติตามระเบียบ กฎหมาย เกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุของ อปท. ยังขาดความเข้าใจ ในการ
ปฎิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย ดังกล่าว ดังนั้นบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านการเงิน การคลังและการพัสดุ 
ควรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการเงิน การคลัง และการพัสดุ ของ อปท.เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณของ 
อปท.เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

3.วัตถุประสงค์   

3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับ 
การเงิน การคลัง และการพัสดุ ของ อปท. และเสริมสร้างความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 
  3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลังและพัสดุของ อปท.เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการ ลดข้อผิดพลาดจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งการสร้างเครือข่ายในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารรถของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ให้สามารถปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่เพ่ือการก ากับ ดูแล ให้ค าแนะน ากับ อปท.ได้อย่างใกล้ชิดทั่วถึง 
 
4. กลุ่มเป้าหมาย  บุคุลากร อปท. ผู้ปฺบัติงาน/ รับผิดชอบงาน/ ก ากับดูแลงาน ด้านการเงิน               
การคลัง และพัสดุ 

5. ผลสัมฤทธิ์   บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70                      
มีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน 

6.  ระยะเวลาการศึกษาอบรม   ๑ สัปดาห์ 
   - ศึกษาในห้องเรียน  5 วัน      

7.  โครงสร้างหลักสูตร 



หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จ านวนหัวข้อวิชา จ านวนชั่วโมง 
1 
 
 
 
 
2 
 
3 
 
4 
5 
 
 
6 
7 
 
 
8 

ข้อทักท้วงระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษา และการตรวจเงิน
ของ อปท. 
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองภาคปฏิบัติ 
กฎหมายว่าด้วยการจัดท า
งบประมาณ อปท. 
กฎหมายว่าด้วยการพัสดุ อปท. 
กรณีศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการ
ด าเนินการเงินการคลังที่เกี่ยวข้อง 
อปท. 
การตรวจสอบภายใน 
ค าวินิจฉัยของศาลปกครองที่
เกี่ยวข้องทางการเงินการคลังของ 
อปท.และกรณีศึกษา 
กรณีศึกษาเกี่ยวกับวินัยการเงิน
การคลังของเจ้าหน้าที่ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1 
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3 
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3 
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6 

รวม 8 30 
 

8. วิธีการศึกษาอบรม 
1. บรรยาย 
2. การน าอภิปรายและอภิปรายเป็นคณะ 
3. การสัมมนาท้ายบทเรียน 
4. กรณีศึกษา 
5. สาธิต/ฝึกปฏิบัติ 
6. ซักถามปัญหา 
7. ศึกษาดูงาน 

 
9. การประเมินผลการฝึกอบรม  

1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบประเมินผลรายวิชา เพื่อประเมินผลหัวข้อวิชาและวิทยากร                  
หลักเสร็จสิ้นการบรรยายในแต่ละหัวข้อวิชา 

2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมกรอกแบบประเมินผล ภาพรวมในการฝึกอบรมเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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