
ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท. หมายเหตุ
1 น.ส. นฤมน ยางทัด หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. อุโลกส่ีหมื่น ท่ามะกา กาญจนบุรี 6710521
2 นาง พัชรา สิทธิบุตร ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. เอราวัณ ศรีสวัสด์ิ กาญจนบุรี 5710401
3 นาง อมรรัตน์ หะลีบุตร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อบต. ดอนชะเอม ท่ามะกา กาญจนบุรี 6710516
27 น.ส. จุฬาลักษณ์ โทบุราณ ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. โพนทอง เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ 5460110
43 จ.อ. เทพพร ภูใบบัง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์ 5460705
45 นาง ธรณ์ธันย์ พรมช่วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. หนองหิน หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 5461202
57 นาง นวลจันทร์ ลาโภ ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. หนองใหญ่ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 5461210
78 นาง ปาลิดา ทวีสิน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์ 5460304
96 นาง พิมลพรรณ เกษทองมา ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. โคกเครือ หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 6461206
133 นาง สมปอง ถิตย์แสน ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. ดงมูล หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 5461208
145 นาย สุดที ดอนปัญญา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. หนองบัว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 5461203
167 นาง อภิญญา ศรีโคตร ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. คําก้าว หนองกุงศรี กาฬสินธุ์ 5461205
26 น.ส. จุไรพร ดํารงชีพ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ปากดง เมืองกําแพงเพชร กําแพงเพชร 5620105
28 น.ส. ชญานิศ พิมพ์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ช่องลม ลานกระบือ กําแพงเพชร 5620701
38 น.ส. ดวงใจ นันทวงษ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน อบต. จันทิมา ลานกระบือ กําแพงเพชร 6620703
23 น.ส. จิตติมาพร แอมปัดชา ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น 6401104
53 น.ส. นฤภรณ์ กันสีชา หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. บัวเงิน น้ําพอง ขอนแก่น 6400709
102 นาง ไพรัตน์ วงศ์อินทร์จันทร์ ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. สระแก้ว เปือยน้อย ขอนแก่น 5401102
171 น.ส. อรอนงค์ ศิริโชติ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ลอมคอม พล ขอนแก่น 6401211
34 น.ส. ณภัทร จินตศักด์ิ ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. ดอนฉิมพลี บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 5240301
37 น.ส. ณิญาพณัณ์ คงดี หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. คลองอดุมชลจร เมอืงฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240110
66 นาง บุญสิตา บุญศรีพิทักษ์ นักบริหารงานคลัง อบต. คลองนครเนื่องเขต เมอืงฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 6240106
121 นาง วราภรณ์ ประมูลเรือง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจดัเกบ็รายได้ อบต. เกาะขนุน พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 6240606
152 นาง สุปราณี กระสานต์ิกุล นักบริหารงานคลัง ทต. บางคล้า บางคล้า ฉะเชิงเทรา 5240202
82 น.ส. พชิรา สิงห์เชื้อ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. นามะตูม พนัสนิคม ชลบุรี 6200607
84 นาง พรทิพย์ จันระวงศ์ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ทต. นาจอมเทียน สัตหีบ ชลบุรี 5200903
22 นาง จิดาภา ทองแก้ว ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. หนองมะโมง หนองมะโมง ชัยนาท 5180702
90 น.ส. พัฒน์นรี สุขทัต ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. วังหมัน วัดสิงห์ ชัยนาท 6180306
142 นาง สุกันยา บําเรอจิตร ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. ดอนกํา สรรคบุรี ชัยนาท 5180507
149 น.ส. สุธารัตน์ สงเปร่ือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. หาดอาษา สรรพยา ชัยนาท 5180406
12 น.ส. เกศณี สิงห์กุล หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. บ้านไร่ เทพสถิต ชัยภูมิ 6360903
77 นาง ปัญจมา วงษ์ชัย ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. หนองคู บ้านแท่น ชัยภูมิ 6361105
104 น.ส. ภัทรานิษฐ์ เหล่าสกุลศิริ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ซับสีทอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ 6360122
127 นาง ศรีวิไล สิมช้า ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ถ้ําวัวแดง หนองบัวแดง ชัยภูมิ 6360505
44 นาง ธนกฤตา ล้อมนวล ผู้อํานวยการสํานกัการคลัง อบต. สวนแตง ละแม ชุมพร 6860505
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74 นาง ปราณี อารีย์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ท่าสุด เมืองเชียงราย เชียงราย 5570109
87 นาง พัชรินทร์ เตปินยะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย 5570105
169 น.ส. อรพินท์ โกเสนตอ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 5570107
7 น.ส. กญัญาณัฎฐ์ วงค์อํานาจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. แม่แฝก สันทราย เชียงใหม่ 5501408
16 น.ส. ไกรวัลย์ เดาใจ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. เมืองคอง เชียงดาว เชียงใหม่ 6500409
48 น.ส. นงลักษณ์ ศิริวงศ์ ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. เหมืองแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 5500709
58 น.ส. นันทวัน ไชยสิทธิ์ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. สบเปิง แม่แตง เชียงใหม่ 6500612
89 น.ส. พัชรีวรรณ เจริญไชย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ปิงโค้ง เชียงดาว เชียงใหม่ 5500405
137 นาง สรัติตา การศัพท์ ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. สันป่าเปา สันทราย เชียงใหม่ 5501410
154 นาง สุพัตรา กรีทวี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ป่าแดด เมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 5500106
61 นาย นิรุตต์ สายใจ หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. วังหิน เมืองตาก ตาก 6630112
164 นาง เสาวภา มาคง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. แม่จัน อุ้มผาง ตาก 5630802
8 นาย กาญจนา พาดี หัวหน้าฝ่ายบัญชี อบต. คลองใหญ่ องครักษ์ นครนายก 6260403
18 นาง จริยา คุ้มภัย ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ศรีจุฬา เมืองนครนายก นครนายก 6260106
65 นาง บุญชู สงปรางค์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. เกาะหวาย ปากพลี นครนายก 6260202
70 น.ส. เบญจวรรณ ดุลยพันธ์ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ทรายมูล องครักษ์ นครนายก 6260405
95 น.ส. พิมภรณ์ มะนาวหวาน ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ปากพลี ปากพลี นครนายก 6260207
118 น.ส. วรพรรณ บุญคุ้ม ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. บางลูกเสือ องครักษ์ นครนายก 6260407
157 น.ส. สุภาภรณ์ โสมเขียว หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ท่าเรือ ปากพลี นครนายก 6260205
69 น.ส. บุษยา พวงระย้า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทน. นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 3730102
88 น.ส. พัชรินทร์ สิทธิพงศ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม 5730117
119 นาง วรรณี จนัทร์แจม่ฟ้า หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทม. สามพราน สามพราน นครปฐม 4730603
176 น.ส. อาภารัตน์ พิมพ์ศรี หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 6480508
10 น.ส. กานต์กมนลักษณ์ หนุนกระโทก หัวหน้าฝ่ายการเงิน ทต. ดอนหวาย โนนสูง นครราชสีมา 5301006
17 นาง จงกล จงจอหอ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ธงชัยเหนือ ปักธงชัย นครราชสีมา 6301414
33 นาง ฐิติรัตน์ ชุดทะเล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300107
41 น.ส. ทวี ชวนโพธิ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ตลาด เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300115
55 น.ส. นฤมล ทรัพย์ศิริกุล หัวหน้าส่วนการคลัง ทต. ตลาดแค โนนสูง นครราชสีมา 5301001
76 น.ส. ปรียาภรณ์ พลฉิมพลี หวัหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ทต. ตะขบ ปักธงชัย นครราชสีมา 5301401
80 นาง ปิยวรรณ พลอยหมืน่ไวย ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. พญาเย็น ปากช่อง นครราชสีมา 6302113
83 น.ส. พณิฐนันท์ วิศุทธิว์ัฒนา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. บ้านเหล่ือม บ้านเหล่ือม นครราชสีมา 5300501
85 นาง พรรณวดี พลแสน ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. วังไทร ปากช่อง นครราชสีมา 5302103
93 นาย พทิักษ์พงศ์ อู๋สูงเนิน หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 5302102
120 น.ส. วรลักษ์ ธัญญาหาร หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. โป่งตาลอง ปากช่อง นครราชสีมา 6302112
123 นาง วิลาวัณย์ แสงเพชร ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ตะโก ห้วยแถลง นครราชสีมา 6301609
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160 นาง สุภาวดี หลาบอินทร์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ปากช่อง ปากช่อง นครราชสีมา 6302111
162 น.ส. สุวรรณี ไซมะเริง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. บ้านโพธิ์ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300117
166 นาง อติภา นวมโคกสูง หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ทต. จอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 5300107
59 นาง นาฏยา ปราชญ์ศักด์ิ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. อ่าวขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช 5801501
67 น.ส. บุณยนุช ทองเอก ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ควนชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช 6801605
39 นาย เดชมงคล เดิมพยอม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์ 5601101
173 น.ส. อรุณวดี แก้วศรี หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. บางบัวทอง บางบัวทอง นนทบุรี 6120403
19 น.ส. จันทร์รัตน์ ไกรยา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. หนองตาด เมืองบุรีรัมย์ บุรีรัมย์ 5310116
108 น.ส. ยุราพร เปือยหนองแข้ ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. ปราสาท บ้านด่าน บุรีรัมย์ 5312102
122 นาง วัขนันท์ วิโรจนรั์ตนกุล ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ศรีภูมิ กระสัง บุรีรัมย์ 6310312
174 นาง อังคณา ขจรภัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. เขาคอก ประโคนชัย บุรีรัมย์ 5310705
135 นาง สมหมาย เกษรบัว ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. บึงคอไห ลําลูกกา ปทุมธานี 6130606
139 น.ส. สายรุ้ง กุ่มเกวียน ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. บ้านกระแชง เมืองปทุมธานี ปทุมธานี 6130113
155 นาง สุภาพร เรือนงาม ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. แม่รําพึง บางสะพาน ประจวบคีรีขันธ์ 6770407
9 นาง กาญจนา อะโนดาษ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ประจนัตคาม ประจนัตคาม ปราจีนบุรี 5250701
30 น.ส. ซากีเราะ ยามาอาโง นักบริหารงานคลัง อบต. บ้านน้ําบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี 6940406
178 น.ส. อามีเนาะ สามะสูหลง นักบริหารงานคลัง อบต. กะรุบี กะพ้อ ปัตตานี 6941101
20 นาง จันเพ็ญ แก้วกระจ่าง หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. บ้านพลับ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 6140614
138 น.ส. สาทินี แก้วเส้ง ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ดอนลาน ผักไห่ พระนครศรีอยุธยา 6140804
79 นาง ปิยพร สันกว๊าน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ทุง่รวงทอง จุน พะเยา 5560205
175 นาง อัษฉมาภรณ์ ปะทิ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. สบบง ภูซาง พะเยา 5560801
112 นาง ลักษณา บานรุ่ง นักบริหารงานคลัง อบต. นบปริง เมืองพังงา พังงา 6820105
1 น.ส. กนกพร ลึกงาม หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 6670605
35 นาง ณัฐพร พรมสา ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. สระแก้ว บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 6670810
32 นาง ฐิตารีย์ ทรัพย์ภักดี หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 5830302
115 นาง ลําใย แก้วกันต์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. เขื่อน โกสุมพิสัย มหาสารคาม 6440304
147 น.ส. สุทธิดา สุคําภา หัวหน้าส่วนการคลัง ทต. ดงหลวง ดงหลวง มุกดาหาร 5490401
3 นาง กรชนก แก้วสิริ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. สบป่อง ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน 6580702
6 นาง กัญจนา แสนบุตรวงค์ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. แม่คะตวน สบเมย แม่ฮ่องสอน 6580605
63 น.ส. นิศารัตน์ บุญใจ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. สันติคีรี แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 6580507
92 น.ส. พิชญา สุธาสิน ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ห้วยห้อม แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 6580508
98 น.ส. พิลาพร วรรณวงค์ ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. กุดเชียงหมี เลิงนกทา ยโสธร 5350807
2 น.ส. กมลมาลย์ กือมอ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา 5950106
40 นาง เตือนใจ ทองคุปต์ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. แม่หวาด ธารโต ยะลา 6950403
105 นาง มยุรา นันทะไสย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทม. สะเตงนอก เมืองยะลา ยะลา 4950103
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106 น.ส. มาเรียนี สีเดะ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ยะหา ยะหา ยะลา 5950501
134 นาง สมฤดี แซ่ต้ัง หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. บาละ กาบัง ยะลา 6950701
143 นาง สุคนา ปานบุญ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. ยะหา ยะหา ยะลา 5950501
62 นาง นิศากร ศิริวัฒนศักด์ิ หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. น้ําใส จตุรพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 6450413
100 นาย พีรพงษ์ บัวไข หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ทุง่หลวง สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด 5451107
101 นาง เพ็ญศิริ กางโหลน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อบต. อีง่อง จตุรพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 6450411
113 น.ส. ลําดวน สุระพันธุ์ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ค้อใหญ่ พนมไพร ร้อยเอ็ด 6450611
129 นาง ศิริทรัพย์ สังคะพันธ์ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ดงคร่ังน้อย เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด 6450207
130 น.ส. ศิริพันธ์ สาลัง ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. นานวล พนมไพร ร้อยเอ็ด 6450614
131 นาง ศุภานัน ทวีโชติ ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. อัคคะคํา โพธิช์ัย ร้อยเอ็ด 5450804
158 นาง สุภาวดี กิจนุกร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อบต. อีง่อง จตุรพกัตรพมิาน ร้อยเอ็ด 6450411
13 น.ส. เกศริน สานเมือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ทับมา เมืองระยอง ระยอง 5210108
71 นาง เบญนภา ใจยาว หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. พลา บ้านฉาง ระยอง 5210203
126 น.ส. วีระวรรณ สุนทร หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ทต. เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง 5210112
72 นาย ประกูล นิลตีบ ผู้อํานวยการกองคลัง ทม. ราชบุรี เมืองราชบุรี ราชบุรี 4700102
140 น.ส. สิริพรรณ วัฒนวิชัย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. เบิกไพร บ้านโป่ง ราชบุรี 5700506
52 น.ส. นภาพร โตสารเดช ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. หนองม่วง หนองม่วง ลพบุรี 6161107
110 นาง รัดชนก ทาชุ่ม ผู้อํานวยการสํานกัการคลัง ทต. เกาะคา เกาะคา ลําปาง 5520302
25 นาง จุฑามาส สีหะวงศ์ ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. ศรีสองรัก ด่านซ้าย เลย 5420502
111 นาย ราชัน เนาวราช ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. โพนสูง ด่านซ้าย เลย 6420509
151 นาง สุนันทา พรหมรักษา หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หนองบัว ภูเรือ เลย 6420706
165 นาง โสภา โลนุช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. บงใต้ สว่างแดนดิน สกลนคร 5471204
170 น.ส. อรสุรางค์ แสงโคตรมา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. วานรนิวาส วานรนิวาส สกลนคร 5470802
180 น.ส. อุไร อาษาสร้อย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 5470603
47 น.ส. ธันยพัฒน์ ภัทรศรีสงค์ ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. บ่อตรุ ระโนด สงขลา 5900702
60 นาย นิคม ปลอดคง ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ท่าหมอไทร จะนะ สงขลา 6900312
91 นาง พาชื่น สุขเกษม หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน ทต. ฉลุง เมืองสตูล สตูล 5910104
24 นาย จิรพัฒน์ เอิบกมล นักบริหารงานคลัง อบต. บางแก้ว บางพลี สมุทรปราการ 6110302
56 นาง นฤมล ยังทัต หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. บางปู เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 5110105
161 นาง สุวรรณา จิ๋วเชื้อพันธุ์ หวัหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี อบต. บางกอบัว พระประแดง สมุทรปราการ 6110407
153 น.ส. สุพรรษา รักสนธิสกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. หลักห้า บ้านแพ้ว สมุทรสาคร 5740303
11 นาง กุหลาบ ศิลาอ่อน ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ท่าข้าม อรัญประเทศ สระแก้ว 6270607
36 น.ส. ณิชฐกันต์ ต่อโชติ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ตาหลังใน วังน้ําเย็น สระแก้ว 6270403
75 น.ส. ปริญญา เภตรานนท์ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. หนองแวง โคกสูง สระแก้ว 6270804
94 น.ส. พมิพพ์ชิชญดา เอกวารีย์ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ทัพราช ตาพระยา สระแก้ว 6270304
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114 น.ส. ลํานาด ทัดสงค์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจดัเกบ็รายได้ ทต. ตาพระยา ตาพระยา สระแก้ว 5270301
144 น.ส. สุจรรยา ห้องแซง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. ฟากห้วย อรัญประเทศ สระแก้ว 5270605
42 นาง ทิพวรรณ สิงห์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. กุดนกเปล้า เมืองสระบุรี สระบุรี 5190104
163 น.ส. เสาวณีย์ พัสดุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. สร่างโศก บ้านหมอ สระบุรี 5190608
103 นาง ภัทรพร จันขัน หัวหน้าฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทต. เมืองเก่า เมืองสุโขทัย สุโขทัย 5640104
179 นาง อุบลวรรณ์ สุ่นปุย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทม. ศรีสัชนาลัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 4640501
141 นาง สุกัญญา สัตบุตร ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ยางนอน เดิมบางนางบวช สุพรรณบุรี 6720211
15 น.ส. เกษณีภร สัชชานนท์ ผู้อํานวยการสํานกัการคลัง อบต. หนองใหญ่ ปราสาท สุรินทร์ 6320520
29 นาง ชัญญาพัทธ์ สิมมาก ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. หนองเมธี ท่าตูม สุรินทร์ 6320311
31 นาง ฐิตาภา จารัตน์ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ศรีณรงค์ ชุมพลบุรี สุรินทร์ 6320209
46 นาง ธญัญารัตน์ สมปอง ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. โชคนาสาม ปราสาท สุรินทร์ 6320507
64 น.ส. นุชวรา รัฐสมุทร ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ปรือ ปราสาท สุรินทร์ 6320510
99 นาง พีรจิตร์ ดีรอบ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ 6321303
14 นาง เกศวรางค์ ยิ่งยง หัวหน้าฝ่ายบัญชี อบต. หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย 6430111
49 นาง นพรัตน์ นามเกียรติ หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. เซิม โพนพิสัย หนองคาย 6430504
128 นาย ศักดา ศรีสะอาด หวัหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี ทต. โพนสา ท่าบ่อ หนองคาย 5430202
97 นาง พิมลรัตน์ รงค์ทอง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. นาเหล่า นาวัง หนองบัวลําภู 5390601
125 นาย วิวรรธน์ มูลศรีนวล ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. นิคมพัฒนา โนนสัง หนองบัวลําภู 6390308
159 น.ส. สุภาวดี วันศุกร์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ยางหล่อ ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู 5390404
172 น.ส. อรอุมา โสชู หัวหน้าฝ่ายบัญชี อบต. นาคําไฮ เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู 6390108
116 น.ส. วนิดา พันจําปา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. พระเหลา พนา อํานาจเจริญ 5370402
124 น.ส. วิไลพร พิลาวุฒิ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. เค็งใหญ่ หัวตะพาน อํานาจเจริญ 5370604
5 น.ส. กฤษณา บุญน้อม หัวหน้าฝ่ายบัญชี อบต. หมากหญ้า หนองวัวซอ อุดรธานี 6410306
21 นาง จารุวรรณ แก่นใจ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. โนนหวาย หนองวัวซอ อุดรธานี 5410304
50 น.ส. นภัทนันฐ์ เฮ้าจัตุรัส หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. หนองขอนกวา้ง เมืองอดุรธานี อุดรธานี 5410110
73 น.ส. ปราณี ไชยราช หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. กลางใหญ่ บ้านผือ อุดรธานี 5411707
81 นาง ปุลรตี ศุภรัตนกุล ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. หนองหาน หนองหาน อุดรธานี 6410615
109 น.ส. เย็นจิต เพชรพรรณ ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. ลําพันชาด วังสามหมอ อุดรธานี 5411003
117 น.ส. วรนิษฐา บทมาตย์ ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ข้าวสาร บ้านผือ อุดรธานี 6411708
136 นาง สร้อยฟ้า นามดี หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. คอนสาย กู่แก้ว อุดรธานี 5412403
156 น.ส. สุภาพรรณ สรวงศิริ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อบต. โนนทองอนิทร์ กู่แก้ว อุดรธานี 6412404
177 น.ส. อาภาสิริ ชามะรัตน์ หัวหน้าฝ่ายบัญชี อบต. คําด้วง บ้านผือ อุดรธานี 6411710
4 น.ส. กรุณา แก้วธัญกิจ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ทองหลาง ห้วยคต อุทัยธานี 6610801
51 นาง นภา คุ้มไพรี ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. หนองฉาง หนองฉาง อุทัยธานี 6610404
107 น.ส. ยุภาภรณ์ ชวดเปีย ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. ห้วยแห้ง บ้านไร่ อุทัยธานี 6610613



ล าดบั ค าน าหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท. หมายเหตุ

หลักสูตร นักบริหารงานการคลัง รุ่น 74
ระหว่างวันที ่9 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2560

146 นาง สุทธิชา แกล้วการไถ ผู้อํานวยการกองคลัง ทต. บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 5610601
148 น.ส. สุธารัตน์ ลือทุกข์ส้ิน หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. บ้านไร่ บ้านไร่ อุทัยธานี 6610603
150 นาง สุนทรา ไม้สนธิ์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หูช้าง บ้านไร่ อุทัยธานี 6610614
68 น.ส. บุษกร มูลไชยสุข ผู้อํานวยการกองคลัง อบต. สะพือ ตระการพชืผล อุบลราชธานี 6341115
132 นาง สถาพร ถนอมพันธ์ นักบริหารงานคลัง



 
          ตารางการศึกษาอบรม หลกัสตูรนกับริหารงานการคลัง  

                                                                              ณ สถาบันพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
                                                                  สัปดาหท์ี่  ๑ 

  วัน 
        เวลา ๐๕.๓๐-๐๗.๐๐ น. 

๐๘
.๐

๐ 
น.

 เค
าร

พธ
งช

าต
ิ 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐ 
– 

๑๓
.๐

๐ 
น.

  ร
ับป

ระ
ทา

นอ
าห

าร
มื้อ

กล
าง

วัน
 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. 

  ร
ับป

ระ
ทา

นอ
าห

าร
มื้อ

เย
็น 

๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น. 

วันจนัทร์ที่  
   

- 
ลงทะเบียน / ปฐมนิเทศ  

(ลงทะเบียน 07.00-0.900 น.) 

สวัสดิการและผลประโยชนต์อบแทนอืน่ 
อ.อาทติยา  พยาบาล 

(สน.คท.) 
ละลายพฤตกิรรม ละลายพฤตกิรรม 

วันอังคารที่  
 

การพฒันาสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย 
อ.ทพิวัลย์ อบุลพงษ ์

การบริหารความขัดแย้งและเสริมสร้างความ
ปรองดอง 

 
นพ.วนัชัย  วัฒนศพัท์ 

 
การพฒันาทีมงานและมนษุย์สัมพนัธ์ในการท างาน 

 
ดร.กรรณิกา  ค าด ี

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธที่  
 

การพฒันาสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย 

อ.อนงค์  ละธาดา 

แผนผังความคดิ (Strategy Map) : 
กระบวนการคดิเชิงระบบ 

อ.พรหมพจน์  วิภาสธาริตสกุล 

การจัดท าข้อบญัญตัทิั่วไปของ อปท. 
อ.เจษฎา  จันทร์วรีะชัย 

 (สน.กม.) 
เลือกตั้งกรรมการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วัน
พฤหัสบด ี

 

การพฒันาสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย 
อ.ทพิวัลย์ อบุลพงษ ์

เทคนคิการมอบหมายงานอย่างมีประสิทธภิาพ 
 

อ.จาดรุ  อภิชาตบตุร 

      การพัฒนาบคุลิกภาพและพิธกีารสมาคม 
 

ดร.สนัทดั  ศะศิวณิช 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันศกุรท์ี่  
 

กิจกรรมเดนิ-วิ่ง 
เพื่อสุขภาพ 

อ.อนงค์  ละธาดา 

การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ี 
ตามหลกัธรรมาภบิาล 

 พล.อ.ต.นพ. บญุเลิศ  จุลเกียรติ 

หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางงานกอ่สร้าง
ของทางราชการ 

อ.ฐปนรรฑ์  อ่ าพุทรา 
 (กรมโยธาธิการและผังเมือง) 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสาร์ที่  
 

ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

วันอาทติย์ที่  
 

- 
การจัดท าบญัชีและการรายงานการเงินของ อปท. 

อ.สรญัญา  แปะทอง 
(สน.คท.) 

การจัดท าบญัชีและการรายงานการเงินของ อปท. 
อ.สรญัญา  แปะทอง 

(สน.คท.) 
- - 
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วันจนัทร์ที่  
   

 
กิจกรรมเดนิ-วิ่ง 

เพื่อสุขภาพ 
 

การจัดท างบประมาณของ อปท. 
 

อ.จติราภรณ์  มานะทัศน์ (สน.คท.) 

การเงินและการบญัชีของ อปท. 
 

รศ.ดร.กติติ  บนุนาค 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที่  
 

การพฒันาสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย 

อ.อนงค์  ละธาดา 

การตรวจสอบการเงินการคลังของ อปท. 
 

อ.วภิา  ธูสรานนท ์

การพฒันาความคดิและทศันคติในการท างาน 
 

อ.สุรพล  เจริญภูม ิ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศ 

 
อ.เดชรตัน์  ไตรโภค 

กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธที่  
 

การพฒันาสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย 
อ.ทพิวัลย์ อบุลพงษ ์

การประเมินผลและสร้างตัวชี้วดัในการท างาน 
อ.สุวรรณชัย  สมปอง 

(ก.พ.ร.สถ.) 

ศิลปะการพดูและเทคนิคการบรรยายสรุป 
 

อ.พษิณุ  สกุลโรมวิลาส 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วัน
พฤหัสบดีที่  

 

การพฒันาสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย 

อ.อนงค์  ละธาดา 

การเตรียมความพรอ้มของ อปท.ในการรองรบัการ
เข้าสู่ AEC 

อ.เกียรติชยั  พงษพ์านิช 

สัมมนาการบริหารงานพัสดุเพื่อความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพ 

อ.ผาณติ  นติทิณัฑ์ประภาศ 
f 02-1438344 

กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันศกุรท์ี่  
 

การพฒันาสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย 
อ.ทพิวัลย์ อบุลพงษ ์

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ อปท. 
 

อ.อษุณีย์  ทอย (สน.คท.) 

ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของ อปท. 
 

อ.อษุณีย์  ทอย (สน.คท.) 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันเสาร์ที่  
 

ศึกษาคน้คว้าด้วย
ตนเอง 

ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 
ศึกษาคน้คว้า
ด้วยตนเอง 

วันอาทติย์ที่  
     
 

ศึกษาคน้คว้าด้วย
ตนเอง 

ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 
ศึกษาคน้คว้า
ด้วยตนเอง 
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วันจนัทร์ที่  
 

กิจกรรมเดนิ-วิ่ง 
เพื่อสุขภาพ 

เทคนคิการใช้แผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สนิ 
 

อ.ถวัลย์ชัย   ถึงถิ่น (สน.คท.) 

การจัดเก็บรายไดด้้วยระบบคอมพิวเตอร์ 
 

อ.สมชาย  ศรีเรือง (สน.คท.) 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันอังคารที่  
 

การพฒันาสุขภาพ 
และการออกก าลังกาย 

อ.อนงค์  ละธาดา 

สัมมนานโยบายการคลังของ อปท. โอกาส 
ทิศทางแนวโน้ม และอุปสรรค 

อ.วษิณุ วาสานนท,์ อ.ปริวรรต สมณะ (สน.คท.) 

สัมมนาการพฒันารายได้ของ อปท. 
 

อ.ศิรพิร ดิสถาพร, อ.วนัวิสา ปรีชานนัท์ (สน.คท.) 
กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา 

วันพุธที่  
 

กิจกรรมเดนิ-วิ่ง 
เพื่อสุขภาพ 

ภาะผูน้ า 
 

อ.ประชา  เตรตัน ์

การควบคุมภายในและการบรหิารความเสี่ยง 
 

อ.สนุนัทา  ดุลจ านงค์ 

กฎหมายป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติและกฎหมายความผดิเกี่ยวกบั
การเสนอราคาตอ่หน่วยงานของรัฐ 

อ.ภาส  ภาสสัทธา 

กิจกรรมนักศึกษา 

วัน
พฤหัสบด ี

 

ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่

 
ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่

ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่

วันศกุรท์ี่  
 

ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
ศึกษาดูงานนอก

สถานที ่

วันเสาร์ที่  
 

ศึกษาดูงานนอก
สถานที ่

ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่ ศึกษาดูงานนอกสถานที ่
ศึกษาดูงานนอก

สถานที ่

วันอาทติย์ที่  
    
 

ศึกษาคน้คว้าด้วย
ตนเอง 

ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 
 

ศึกษาคน้คว้าด้วยตนเอง 
ศึกษาคน้คว้า
ด้วยตนเอง 

 
 
 
 



                          
                  ตารางการศึกษาอบรม หลักสตูรนกับริหารงานการคลัง  

                                                                               ณ สถาบันพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานปีทุมธานี 
                                  สัปดาหท์ี่  ๔ 

  วัน 
        เวลา 

๐๕.๓๐-๐๗.๐๐ น. 

๐๘
.๐

๐ 
น.

 เค
าร

พธ
งช

าต
ิ 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 

๑๒
.๐

๐ 
– 

๑๓
.๐

๐ 
น.

  ร
ับป

ระ
ทา

นอ
าห

าร
มื้อ

กล
าง

วัน
 

๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. 

  ร
ับป

ระ
ทา

นอ
าห

าร
มื้อ

เย
็น 

 ๒๐.๐๐-
๒๑.๐๐น. 

วันจนัทร์ที่  
   

กิจกรรมเดนิ-วิ่ง 
เพื่อสุขภาพ 

 

ประสบการณก์ารบริหารงานคลัง 
 

อ.ลักขณา  ปัสนานนท์ 

ธรรมในการด าเนนิชีวติ 
 

พระมหาสมปอง 
กิจกรรมนักศึกษา             กิจกรรมนักศึกษา             

วันอังคารที่  
 

กิจกรรมเดนิ-วิ่ง 
เพื่อสุขภาพ 

หลักการและแนวทางปฏบิตัติามกฎหมายวิธี
ปฏบิตัิราชการทางปกครอง และความรับผดิ 

ทางละเมิด 
อ.จอมขวัญ  ศรีศิลป์ (สน.กม.) 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
 

อ.จอมขวัญ  ศรีศิลป์ (สน.กม.) 
กิจกรรมนักศึกษา             กิจกรรมนักศึกษา             

วันพุธที่  
 

กิจกรรมเดนิ-วิ่ง 
เพื่อสุขภาพ 

 

การบริหารงานบคุคลและการด าเนนิการทางวินยั 
 

อ.บนัลอืศกัดิ์  สุนทร (สน.บถ.) 

งานสัมฤทธิ์ผลคนเปน็สุข 
 

ดร.สุเมธ  แสงนิ่มนวล 
กิจกรรมนักศึกษา             กิจกรรมนักศึกษา 

วัน
พฤหัสบด ี

ที่  
 

- 
ระเบียบและวิธปีฏบิตัิเกี่ยวกับพัสดุ (๑) 

 
อ.ศิลิกา  การดี (สน.คท.) 

ระเบียบและวิธปีฏบิตัิเกี่ยวกับพัสดุ (๒) 
 

อ.ศิลิกา  การดี (สน.คท.) 
   ทดสอบทางวิชาการ             กิจกรรมนักศึกษา 

วันศกุรท์ี่  
 

- ประเมนิผล/ปัจฉิมนิเทศ พิธปีดิการฝึกอบรม   

 
                                                                                                    
    
 
 



 
 
 
 

หลักสูตร นักบริหารงานการคลัง 
********************************** 

 
1)  ปรัชญา      พัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้สามารถบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
2)  หลักการและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ก าหนดให้รัฐมีการกระจายอ านาจให้แก่ท้องถิ่น
มากขึ้น ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2542 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลท้องถิ่น พ.ศ. 2542ที่ก าหนดให้มีการถ่ายโอนงาน 
งบประมาณและบุคลากรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  นักบริหารงานคลังของ อปท. มีหน้าที่ที่ส าคัญในการปฏิบัติงานของ อปท. ให้เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมาย ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ  อปท. รวมทั้งปฏิบัติงานให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ดังนั้น นักบริหารงานคลัง ของ อปท . จะต้องมีความรู้ความสามารถ มีความ
เข้าใจในบทบาทอ านาจหน้าที่ของตนเอง สามารถประสานสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค มี
ความเข้าใจในนโยบายรัฐบาล แนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการกระจายอ านาจ รวมทั้งแนวทางการ
บริหารงานรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญ    ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของ
หน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ าเป็นจะต้องมีการฝึกอบรมเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ 

3)  วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้พ้ืนฐานในต าแหน่งหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีวิสัยทัศน์ในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาของประชาชน 
3.3 เพ่ือให้มีความสามารถในการบริหารทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า 
3.4 สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของประชาชนได้อย่างทั่วถึง ทันการณ์ โปร่งใส 

และเป็นธรรม 
3.5 เพ่ือให้สามารถน าประสบการณ์ในการฝึกอบรมไปวิเคราะห์หาจุดเด่น จุดด้อย ของงาน   และ

องค์กร เพ่ือปรับเป็นกลยุทธ์ในการท างานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
3.6 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิด

ประโยชน์แก่องค์กร และประชาชนเป็นหลัก 
3.7 เพ่ือให้สามารถน าเอาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 

4) กลุ่มเป้าหมาย/ผลสัมฤทธิ์  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
มีความรู้ ความเข้าใจและมีทัศนคติที่ดีในการให้บริการประชาชน           

5)  กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งนักบริหารงานคลัง 
6)  ระยะเวลาการศึกษาอบรม  



   ระยะเวลาการศึกษาอบรม   4 สัปดาห์ 
   - พิธีเปิด – ปิด    1 วัน 
   - ศึกษาในห้องเรียน  19 วัน 
   - ดูงานนอกสถานที ่  3 วัน 
   - ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    2 วัน 
7.)  โครงสร้างหลักสูตร 
หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จ านวนหัวข้อวิชา จ านวนชั่วโมง 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

วิชาพ้ืนฐาน 
วิชาส าหรับนักบริหาร 
วิชาเฉพาะต าแหน่ง 
วิชาเสริม 
ศึกษานอกชั้นเรียน 

9 
5 
17 
4 
- 

27 
15 
60 
12 
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7.1 หมวดวิชาพื้นฐาน (จ านวน 9 วิชา 27 ชั่วโมง) 
1. กฎหมายว่าด้วยความรับผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ  3 ชั่วโมง 

- อ.ภาส ภาสสัทธา  
- ตัวแทนจากส านักงาน ป.ป.ช. 

2. กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ             3 ชั่วโมง 
- ตัวแทนจากส านักงาน ป.ป.ท. 

3. คุณธรรมและจริยธรรมกับการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี                         3 ชั่วโมง 
- พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ 
- พระมหาสมปอง ตาลปุตโต 

4. มาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท.      3 ชั่วโมง 
- สน.มถ. 

5. การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง                                                         3 ชั่วโมง 
-  ตบ. 

6. หลักการและแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง                    3 ชั่วโมง 
           และความรับผิดทางละเมิด 
 - สน.กม. 
 - ตัวแทนจากศาลปกครอง (ตุลาการศาลปกครอง) 

7. ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ.2540                                  3 ชั่วโมง 
- อ.วนิดา สักการโกศล 
- คกก.ข้อมูลข่าวสาร 

8. การบริหารความขัดแย้งโดยสันติวิธี และการสร้างความปรองดองของคนในชาติ            3 ชั่วโมง   
-  รศ.ดร.รัตนา จักกะพาก 
- รศ.ดร.ทองฟู ศิริวงศ์ 
- รศ.เสาวลักษณ์ สุขวิรัช    

9. บทบาท และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมาย                      3 ชั่วโมง                                     
 กระจายอ านาจฯ  



-  สน.พร.               

7.2 หมวดวิชาการบริหาร  (จ านวน 5 วิชา 15 ชั่วโมง) 
1. สัมมนาการพัฒนาทีมงานและมนุษย์สัมพันธ์ในการท างาน                                      3 ชั่วโมง 

- ดร.กรรณิกา ค าดี 
- ดร.จินตนา ติยะรังสีนุกูล 
- อ.เสริมพรรณ สุทธิธานี 

2. สัมมนาการพัฒนาความคิดเชิงระบบเพ่ือบริหารนวัตกรรม                                  3 ชั่วโมง 
- ดร.พรหมพจน์ วิภาสธาริตสกุล 
- ดร.นพ.ยุทธนา ภาระนันท์ 
- อ.สรกล อดุลยานนท์ 

3. เทคนิคการมอบหมายงานและควบคุมงานอย่างมีประสิทธิภาพ                                3 ชั่วโมง 
- อ.จาดุร อภิชาตบุตร 
- ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล  
- รศ.ดร.ทองฟู ศิริวงศ์ 

4. ทิศทางการปกครองท้องถิ่นไทยในอนาคต                                    3 ชั่วโมง 
- อ.สมพร ใช้บางยาง 
- รอง อสถ.ทุกท่าน 
- อ.จรินทร์ จักกะพาก (รองปลัด มท.) 

5. การบริหารเชิงกลยุทธ์                                                                                3 ชั่วโมง 
 - ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล 
 - อ.กิติมา หงส์ศิริกาญจน์ 
 - รศ.ดร.สมชาย ภคภาสวิวัฒน์ 
 - รศ.ดร.พัชรา พัชราวณิช          

7.3 หมวดวิชาความรู้เฉพาะต าแหน่ง (จ านวน 17 วิชา 60 ชั่วโมง) 
1. หลักเกณฑ์การค านวณราคากลางของทางราชการ                                                3 ชั่วโมง 

- อ.ฐปนรรฑ์ อ่ าพุทรา 
- อ.ชุณหจิต สังข์ใหม่(กรมบัญชีกลาง) 
- อ.บุญทิพย์ ชูโชนาค(กรมบัญชีกลาง) 

2. การจัดท าบัญชีและการรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                       6 ชั่วโมง 
 - สน.คท. 

3. การพัฒนารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โอกาส ทิศทาง แนวโน้มปัญหาและอุปสรรค 3 ชั่วโมง  
- สน.คท.  

4. กฎหมายภาษีท่ีท้องถิ่นจัดเก็บเองและการเร่งรัดภาษีค้างช าระ                                   3 ชั่วโมง 
- สน.คท. 

5. เทคนิคการใช้แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                     3 ชั่วโมง 
- สน.คท. 

6. การจัดเก็บรายได้ด้วยระบบคอมพิวเตอร์                            3 ชั่วโมง 
- สน.คท. 



7. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                           6 ชั่วโมง 
- สน.คท. 

8. การบริหารงานบุคคล                                                3 ชั่วโมง 
- สน.บถ. 

9. หลักการและแนวคิดในการจัดท าบัญชีสมัยใหม่ของ อปท.        3 ชั่วโมง 
- รศ.ดร.กิตติ บุนนาค 
- สน.คท. 

10. การจัดท างบประมาณแบบใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    3 ชั่วโมง 
 - สน.คท. 

    11. การเบิกจ่ายเงินบ านาญข้าราชการท้องถิ่น           3 ชั่วโมง 
 - สน.คท. 

12. ระเบียบและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ                                                                     3 ชั่วโมง 
 - สน.คท.  
    13. การจัดท าข้อบัญญัติทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         3 ชั่วโมง 
 - สน.กม.  
    14. สัมมนาการบริหารงานพัสดุ  เพ่ือความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ                                3 ชั่วโมง 

     กับข้อสังเกตของ สตง.  
 - ตัวแทนจาก สตง. 

15. ค าวินิจฉัยของสาลปกครองที่เกี่ยวข้องกับ อปท                                   3 ชั่วโมง 
 - อ.สมสกุล ณ บางช้าง (ศาลปกครอง) 
 - อ.วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ (ศาลปกครอง) 
 - อ.วิชญ์ชัย ธรรมประดิษฐ์ (ศาลปกครอง) 
 - สน.กม.  
16. การประเมินผลและสร้างตัวชี้วัดในการท างาน                                                          3 ชั่วโมง 

- กจ.สถ. 
- ก.พ.ร.(สถ.)  

17. สวัสดิการและผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน       6 ชั่วโมง 
 - สน.บถ.  
 - สน.คท.  

7.4 หมวดวิชาเสริม  (จ านวน 4 วิชา 12 ชั่วโมง) 
1. การพัฒนาบุคลิกภาพและพิธีการสมาคม                                           3 ชั่วโมง 

- ดร.สันทัด ศศิวณิช 
- ผศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ 
- อ.มะลิวัลย์ บุษบงค์  

2. ศิลปะการพูด และการบรรยายสรุป                                                                      3 ชั่วโมง 
- ดร.นิตินันท์ พันทวี 
- ดร.สุเมธ แสงนิ่มนวล 
- อ.พิษณุ สกุลโรมวิลาส 

3. เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ                                                   3 ชั่วโมง 



 - อ.เดชรัตน์  ไตรโภค 
 - ศูนย์สารสนเทศ สถ. 

4. สัมมนาปัญหาและการปฏิบัติงานในหน้าที่       3 ชั่วโมง 
- อ.ชาตรี ศรีสันต์ 
- อ.เลื่อมใส ใจแจ้ง  

 7.5 วิชาการศึกษาดูงาน (จ านวน 3 วัน 18 ชั่วโมง) 
 ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
 การบริหารจัดการสมัยใหม่        
 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
 การผลิต การจัดการและการตลาดสินค้า OTOP      
 การส่งเสริมและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว 
 การก าจัดขยะมูลฝอย 
 การพัฒนาชุมชนและเมือง 
 การศึกษาประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 การพัฒนาชุมชนและเมืองน่าอยู่ 
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด/ผู้มีอิทธิพล 
 รูปแบบและวิธีการจัดหารายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความส าเร็จ เช่น บริษัท AIS บริษัทปูนซิเมนต์ไทยบริษัทในเครือ

เจริญโภคภัณฑ์ เป็นต้น  

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

9. การประเมินผลการฝึกอบรม โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
1. ประเมินผลรายวิชา/วิทยากร 
2. ประเมินผลโครงการ 
3. ประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม 



พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ชื่อหลักสูตร  :        นักบริหารงานการคลัง รุ่นที่ 73       
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ชื่อหน่วยงาน :  
อ าเภอ  :                                                                           จังหวัด :   
จ านวนเงิน  :     32,000 บาท (สามหม่ืนสองพันบาทถ้วน)      
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร               ส่วนของธนาคาร 
          สาขา 
          วันที่  
 

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ชื่อหลักสูตร  :                นักบริหารงานการคลัง รุ่นที่ 73       
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  :  
 

รหัสหน่วยงาน  : (Ref.No.2) 
            

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)  :       32,000 บาท   
 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :      สามหม่ืนสองพันบาทถ้วน 
 
        ลงช่ือผู้น าฝาก 
 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 
 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นไดต้กลงกับทางธนาคารกรงุไทยแล้ว ใหช้ าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่าน้ัน 
- กรุณาโอนเงินค่าอบรมก่อนเข้ารับการอบรม 

3 0 4 0 7 
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