
ล าดบั ค าน าหน้าชือ่ ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง อปท. สังกัด อ าเภอ จังหวัด รหสั อปท. หมายเหตุ
1 นาง ธนัญญา ภูบดีเดชาวัต หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ด่านมะขามเต้ีย ด่านมะขามเต้ีย กาญจนบุรี 6711104
2 นาง นารีรัตน์ สร้อยสีหา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. นามน นามน กาฬสินธุ์ 5460201
3 นาย นายสนอง บญสิงห์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หัวหิน ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์ 6460807
4 นาง ปัฐวี ตาลุสา หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ถ้้ากระต่ายทอง พรานกระต่าย ก้าแพงเพชร 6620606
5 นาง ฉวีวรรณ นุ่มดี หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. โนนอุดม ชุมแพ ขอนแก่น 6400514
6 น.ส. จิตติมาพร แอมปัดชา หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. วังม่วง เปือยน้อย ขอนแก่น 6401104
7 นาง ธนพร จันที หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. สาวะถี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น 5400111
8 นาง เกษณี เทศวิเชียร ผู้อ้านวยการกองคลัง ทต. อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี 5220507
9 น.ส. นัยรัตน์ อธิวัฒน์เนติกุล หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ อบต. หนองจอก บางปะกง ฉะเชิงเทรา 6240411
10 นาง เขมอัมพร โนมขุนทด หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. คู้ยายหมี สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 6240802
11 นาง ธธิรดา อัครทวีทอง หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทม. ศรีราชา ศรีราชา ชลบุรี 4200702
12 น.ส. เทวี แก่นท้าว นักบริหารงานคลัง อบต. ท่าใหญ่ หนองบวัแดง ชัยภูมิ 6360508
13 นาง ดวงสุดา สุทธิรัตน์ ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. ช่องไมแ้กว้ ทุง่ตะโก ชุมพร 6860803
14 นาง เยาวลักษณ์ ม่านทอง หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. นาทุง่ เมืองชุมพร ชุมพร 6860114
15 น.ส. อรพินท์ โกเสนตอ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. แม่ยาว เมืองเชียงราย เชียงราย 5570107
16 นาง ปาริชาติ บุญทอง หัวหน้าฝ่ายแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทต. จอมทอง จอมทอง เชียงใหม่ 5500201
17 น.ส. วราภรณ์ อินทญาติ หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพยสิ์น อบต. ดอนแก้ว แม่ริม เชียงใหม่ 6500705
18 นาง ประไพ ตามเพิม่ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. บา้นแหวน หางดง เชียงใหม่ 5501503
19 นาง รัตนา พานสิน ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. ท่าโสม เขาสมิง ตราด 6230304
20 นาง นิศานาถ รังษีกูล ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. ทุง่นนทรี เขาสมิง ตราด 6230305
21 นาง ประพิมพ์พร บุญธรรม ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด 6230108
22 น.ส. นิทชา โตวินัต ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. หนองโสน เมืองตราด ตราด 6230110
23 นาง จิรฐา วิมุกตานนท์ ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. แหลมกลัด เมืองตราด ตราด 6230112
24 น.ส. วิราศิณี ถาวรศาสตร์ ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด 6230505
25 น.ส. ภัคฑีรา พงษ์อ่า้ หัวหน้าส่วนการคลัง ทต. แม่ต้าน ท่าสองยาง ตาก 5630501
26 นาง นงนาฎ เกสะวัฒนะ ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. เกาะตะเภา บ้านตาก ตาก 6630208
27 น.ส. สวาท อุปสอด หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. พบพระ พบพระ ตาก 6630702
28 น.ส. แสงเดือน จุมปูโสด ผู้อ้านวยการกองคลัง ทต. ทุง่หลวง แม่ระมาด ตาก 5630401
29 น.ส. วิไลลักษณ์ คนกล้า หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. แม่กุ แม่สอด ตาก 6630608
30 นาง เสาวภา มาคง หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. แม่จัน อุ้มผาง ตาก 5630802
31 นาง บุณยาพร คงเกิดลาภ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. อาษา บ้านนา นครนายก 6260311
32 นาง กมลลักษณ์ กมลคร หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. พรหมณี เมอืงนครนายก นครนายก 6260115
33 น.ส. สายชล เกิดบัว หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. สระพัฒนา ก้าแพงแสน นครปฐม 6730208
34 น.ส. สมคิด ขุนรุ่งเรือง หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. หว้ยหมอนทอง ก้าแพงแสน นครปฐม 6730210

หลักสูตร นักบริหารงานการคลัง รุ่นที ่70

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่6 มถุินายน - 1 กรกฎาคม 2559
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35 น.ส. อาภารัตน์ พิมพ์ศรี หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ดอนนางหงส์ ธาตุพนม นครพนม 6480508
36 น.ส. พนิดา พ่อชมภู หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ท่าลาด เรณูนคร นครพนม 6480609
37 นาง รวีภรณ์ มูลจัด นักบริหารงานคลัง ทต. หนองกราด ด่านขุนทด นครราชสีมา 5300802
38 นาย พิทักษ์พงศ์ อู๋สูงเนิน หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. กลางดง ปากช่อง นครราชสีมา 5302102
39 นาง ฐิติรัตน์ ชุดทะเล หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. จอหอ เมอืงนครราชสีมา นครราชสีมา 5300107
40 นาง อติภา นวมโคกสูง หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. จอหอ เมอืงนครราชสีมา นครราชสีมา 5300107
41 นาง สุดาวรรณ สมรูป หัวหน้าฝ่ายพัสดุและทรัพยสิ์น อบต. หนองบวัศาลา เมอืงนครราชสีมา นครราชสีมา 6300113
42 น.ส. ณภัสนันท์ คนกระโทก นักบริหารงานคลัง ทต. ศาลเจ้าพ่อ วังน้้าเขียว นครราชสีมา 5302501
43 นาง กมลวรรณ เทวเดช หัวหน้าฝ่ายแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทน. นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 3800102
44 น.ส. กัญญาพัชญ์ ข้ามา ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์ 6600707
45 นาง อรุณี แสงแก้วเขียว หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ค้าแก้ว โซ่พิสัย บึงกาฬ 6380305
46 นาง ละดาวัลย์ มังศรี หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. โซ่ โซ่พิสัย บึงกาฬ 6380306
47 น.ส. ทิพย์วัล เส้ิงสูงเนิน หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. หนองตะครอง ละหานทราย บุรีรัมย์ 5310605
48 น.ส. มาลัย ปะนาธรรมา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. หนองแวง ละหานทราย บุรีรัมย์ 5310604
49 นาง ลักขณา วัฒนากร หัวหน้าฝ่ายผลประโยชน์และพฒันารายได้ ทต. ปากน้้าปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขนัธ์ 5770602
50 นาง พัฒนา วงษ์เมธา ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 6250603
51 น.ส. อรุณรัตน์ สงนอก หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ตล่ิงชัน บางปะอิน พระนครศรีอยธุยา 6140611
52 นาง พิราภรณ์ รุ่งอรุณ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. บางนมโค เสนา พระนครศรีอยธุยา 5141205
53 นาง กนกอร สมัยมาก หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. สามกอ เสนา พระนครศรีอยธุยา 5141204
54 นาง ล้าเนา เร่งเร็ว หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. เชียงม่วน เชียงม่วน พะเยา 5560401
55 นาง มุกดา ช้างสาร หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. ปง ปง พะเยา 5560602
56 น.ส. ณัฐพัชร์ สิงห์สถิตย์ ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. ห้วยร่วม ดงเจริญ พิจิตร 6661105
57 นาง วรัญญาภรณ์ จันทร์แจ่มหล้า ผู้อ้านวยการกองคลัง ทต. หนองพยอม ตะพานหิน พิจิตร 5660402
58 นาง สมสมัย รอดรักษา นักบริหารงานคลัง ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร 4660501
59 นาง อรพรรณ วรรณศรี นักบริหารงานคลัง ทม. บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร 4660501
60 น.ส. สวรี อระวีพร หัวหน้ากองคลัง อบต. วังทับไทร สากเหล็ก พิจิตร 6660905
61 นาง จอมทิพย์ เทียนไชย หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี 5760702
62 นาง เมตตา ช่องพิทักษ์ หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 5760103
63 นาง จิราภรณ์ พรมผล หัวหน้าฝ่ายแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 4670501
64 นาง ยุพา แก่นจุ้ย หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ทม. วิเชียรบุรี วิเชียรบุรี เพชรบูรณ์ 4670501
65 นาง พรวไร สมบัติ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. เด่นชัย เด่นชัย แพร่ 5540502
66 นาง นภสร ขันเพ็ชร์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาและจัดเกบ็รายได้ ทต. ช่อแฮ เมืองแพร่ แพร่ 5540103
67 น.ส. อัมพา ช้างเพชร นักบริหารงานคลัง ทม. ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 4830201
68 นาง กิติมา จันทร์โอภาส หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. เมืองปอน ขุนยวม แม่ฮ่องสอน 6580202
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69 นาง จันทร์เพ็ญ ไชยนา ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร 6350105
70 นาย เทอดศักด์ิ ค้าสุข ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 6350110
71 นาง พิสมัย ศุภผลา หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร 6350110
72 นาง กานติมา แก่นค้า ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. ดู่ทุง่ เมืองยโสธร ยโสธร 6350116
73 นาง ดวงจันทร์ วะริวงศ์ หัวหน้าส่วนการคลัง ทต. ทุง่แต้ เมืองยโสธร ยโสธร 5350111
74 นาง ณัฐชานันท์ จนัทพฒันปรีชา ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. ทุ่งนางโอก เมืองยโสธร ยโสธร 6350117
75 น.ส. ชญาพร ยงใจยุธ ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. สิงห์ เมืองยโสธร ยโสธร 6350113
76 นาง กรรณิกา พันธ์ศรี ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร 6350118
77 น.ส. โสพิศ พงค์รัตน์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ถ้้าทะลุ บันนังสตา ยะลา 6950307
78 น.ส. ฉวีวรรณ แซ่หลี ผู้อ้านวยการกองคลัง ทต. ท่าสาป เมืองยะลา ยะลา 5950106
79 น.ส. วงเดือน จันศักดา ผู้อ้านวยการส้านักการคลัง ทต. โนนสวรรค์ ปทุมรัตต์ ร้อยเอ็ด 5450305
80 นาง จรรยา เกตขาว หวัหนา้ฝ่ายการเงินและบญัชี ทต. โพนทราย โพนทราย ร้อยเอ็ด 5451301
81 นาง ทิมาพร จันทรถง ผู้อ้านวยการกองคลัง ทม. ร้อยเอ็ด เมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด 4450102
82 น.ส. ปิยาภรณ์ เนินฉาย หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. มาบขา่พัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง 5210803
83 วา่ที่ร.ต.หญิง ปวีณรัตน์ ขวัญประเสริฐ หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต. ตาขัน บ้านค่าย ระยอง 6210506
84 นาง ดุสิดา สุวรรณวงษ์ นักบริหารงานคลัง ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 4210103
85 นาง นิภรย์ วงษ์พิทักษ์ ผู้อ้านวยการส่วนงานคลัง ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 4210103
86 นาง ภัทราภรณ์ เจริญพล หัวหน้าฝ่ายระเบียบการคลัง ทม. มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง 4210103
87 น.ส. ดวงพร วิทยากุล หัวหน้าฝ่ายแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทน. ระยอง เมืองระยอง ระยอง 3210102
88 น.ส. สุภิสรา บุญนพ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ทุง่หลวง ปากท่อ ราชบุรี 5700802
89 นาง พิมล ชัยมังคลาภรณ์ ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. ธรรมเสน โพธาราม ราชบุรี 6700717
90 นาง รัชนี วรพรเบญจกุล ผู้อ้านวยการกองคลัง ทต. บ้านฆอ้ง โพธาราม ราชบุรี 5700707
91 น.ส. จารุนันท์ วงศ์โสภา หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. นาหอ ด่านซ้าย เลย 6420504
92 นาย ประภาส ประตุมมา หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. ภูเรือ ภูเรือ เลย 5420701
93 นาง แคทลียา บุษาเนตย์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. เอราวัณ เอราวัณ เลย 5421301
94 นาย อรรคพล จ้าปาเรือง หัวหน้ากองคลัง อบต. รุ่งระวี น้้าเกล้ียง ศรีสะเกษ 6331506
95 นาง ฐิติยา ส้าพล ผู้อ้านวยการกองคลัง อบต. หนองกุง โนนคูณ ศรีสะเกษ 6331303
96 นาง วรารีย์ สิงห์สาย หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. เหล่ากวาง โนนคูณ ศรีสะเกษ 6331305
97 นาง รติมา สมนอก หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ไพรพฒันา ภูสิงห์ ศรีสะเกษ 6331706
98 นาง ธนิดา ศรีหาชาลี หัวหน้าส่วนการคลัง ทต. ยางชุมน้อย ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 5330201
99 นาง แววตา อิทธิฤกษ์มงคล ผู้อ้านวยการกองคลัง ทต. กุดแฮด กุดบาก สกลนคร 5470303
100 น.ส. อรสุรางค์ แสงโคตรมา หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. กุสุมาลย์ กุสุมาลย์ สกลนคร 5470201
101 น.ส. ทิพรัตน์ สูรย์ศร หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ตองโขบ โคกศรีสุพรรณ สกลนคร 5471501
102 นาง นิตยา พบกิ่ง หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง อบจ. สกลนคร เมืองสกลนคร สกลนคร 2470101



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

หลักสูตร นักบริหารงานการคลัง รุ่นที ่70

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ระหว่างวันที ่6 มถุินายน - 1 กรกฎาคม 2559

103 น.ส. อุไร อาษาสร้อย หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ปลาโหล วาริชภูมิ สกลนคร 5470603
104 น.ส. พงษ์นิภา อุปพงษ์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. โพนแพง อากาศอ้านวย สกลนคร 5471106
105 นาง สุกียา ลิมะพันธุ์ หัวหน้าฝ่ายแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน ทม. เขารูปช้าง เมืองสงขลา สงขลา 4900103
106 น.ส. เสาวภา ศรีสุวรรณ หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. พะวง เมืองสงขลา สงขลา 5900105
107 น.ส. กาญจนา อวิรุทธ์วงศ์ ผู้อ้านวยการกองคลัง ทม. สตูล เมืองสตูล สตูล 4910102
108 นาย ณัชชุกร นิบุญธรรม หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. บางพลี บางพลี สมุทรปราการ 5110301
109 น.ส. สนิ ต้นประสงค์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ทุง่ยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย 6640304
110 น.ส. ปนัดดา บัวงาม หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. กลางดง ทุง่เสล่ียม สุโขทัย 5640904
111 น.ส. สุวรรณา ภัทรปกรณ์ชัย นักบริหารงานคลัง อบจ. สุโขทัย เมืองสุโขทัย สุโขทัย 2640101
112 น.ส. น้้าเพชร ทองสุก หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. วังคัน ด่านช้าง สุพรรณบุรี 6720302
113 น.ส. อัจฉรา ไพชยนต์ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. สนามชัย เมืองสุพรรณบุรี สุพรรณบุรี 6720114
114 นาง สมคิด พัฒนศิลป์ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทม. นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี 4841201
115 นาง วิไลลักษณ์ กรานต์ประโคน หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. จอมพระ จอมพระ สุรินทร์ 5320402
116 นาง พีรจิตร์ ดีรอบ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. ตาวัง บัวเชด สุรินทร์ 6321303
117 นาง ฉันทนา ศรีสุวรรณ นักบริหารงานคลัง อบจ. หนองคาย เมอืงหนองคาย หนองคาย 2430101
118 นาง มาลีรัตน์ ชัยด้ารงค์ นักบริหารงานคลัง อบจ. หนองคาย เมอืงหนองคาย หนองคาย 2430101
119 น.ส. ปิน่ปภา กันหะคุณ หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. นาปา่แซง ปทมุราชวงศา อ้านาจเจริญ 5370302
120 นาง พิสมัย วงษ์บัว หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. เวียงค้า กุมภวาปี อุดรธานี 5410404
121 นาง ปฎิมาพร เพ็งธรรม หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. บ้านจั่น เมืองอุดรธานี อุดรธานี 5410107
122 นาง จริยาวัฒน์ ตันตระกูล หวัหน้าฝ่ายแผนทีภ่าษีภาษีและทะเบยีนทรัพย์สิน ทต. หนองบัว เมืองอุดรธานี อุดรธานี 5410108
123 น.ส. มะลิวัลย์ ขันแข็ง หวัหนา้ฝ่ายพัฒนารายได้ ทต. หนองววัซอ หนองวัวซอ อุดรธานี 5410301
124 นาง จุฑาพร โพธิราช หวัหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ทต. ขามป้อม เขมราฐ อุบลราชธานี 5340502
125 น.ส. วราภรณ์ ศิลาชาติ หัวหน้าส่วนการคลัง อบต. หนองสิม เขมราฐ อุบลราชธานี 6340510
126 น.ส. สุภางค์ ภูนะ ผู้อ้านวยการกองคลัง ทต. นาเยีย นาเยีย อุบลราชธานี 5342901
127 นาง วาณี จันทวัฒน์ นักบริหารงานคลัง อบจ. อุบลราชธานี เมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานี 2340101



พื้นที่ว่างส าหรับตดิส าเนาเอกสารรับช าระเงินจากธนาคาร 

 
 

          ใบแจ้งการช าระเงินค่าเข้าร่วมอบรม   สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ชื่อหลักสูตร  :               
ชื่อ – สกุลของผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ต าแหน่งผู้เข้ารับการฝึกอบรม : 
ชื่อหน่วยงาน :  
อ าเภอ  :                                                                           จังหวัด :   
จ านวนเงิน  :           
     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
แบบฟอร์มการช าระเงินผ่านธนาคาร               ส่วนของธนาคาร 
          สาขา 
          วันที่  
 

Company Code : 9397  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

ชื่อหลักสูตร  :                 
 

รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น : (Ref.No.1) 
 

ชื่อ – สกุลผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  :  
 

รหัสหน่วยงาน  : (Ref.No.2) 
            

หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน 13 หลัก  

 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวเลข)  :           
 
จ านวนเงินค่าเข้าร่วมอบรม (ตัวหนังสือ)  :       
 
        ลงช่ือผู้น าฝาก 
 
        โทรศัพท์ ผู้น าฝาก 
 

- ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นไดต้กลงกับทางธนาคารกรงุไทยแล้ว ใหช้ าระค่าธรรมเนียมการโอน 10 บาท เท่าน้ัน 
- กรุณาโอนเงินค่าอบรมก่อนเข้ารับการอบรม 

     

       

             

 



 
 
 
 

หลักสูตร นักบริหารงานคลัง 
********************************** 

 
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 เพ่ือให้เกิด

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 



 
          ตารางการศึกษาอบรม หลกัสตูรนกับริหารงานการคลัง  

                                                                              ณ สถาบันพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
                                                                  สัปดาหท์ี่  ๑ 
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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.) 
- - 

 
 
 
 
     



 
 ตารางการศึกษาอบรม หลกัสตูรนกับริหารงานการคลัง  

                                                                            ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 
                                                                      สัปดาห์ที่  ๒ 
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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  ธูสรานนท์ 

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 

 
 
 
 
 



                                                                              
          ตารางการศึกษาอบรม หลกัสตูรนกับริหารงานการคลัง  

                                                                               ณ สถาบันพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี      
                                                                                                                                                                                       สัปดาห์ที่  ๓ 
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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 
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๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐ น. 
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ับป
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 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   

 
                                                                                                    
    
 
 



 
การเตรียมตัวเข้ารับการฝึกอบรม 

๑. การรายงานตัว 7.00 – 9.00 น. ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีก าหนดไว้ในหนังสือรายงานตัว    
เข้ารับการอบรม พร้อมหนังสือส่งตัวจาก อปท.  

๒. การแต่งกาย 
     ๒.๑ ชุดเรียน 
             ๑) วันรายงานตัว วันพิธีเปิด-ปิด และวันจันทร์ แต่งเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
                2) ชาย แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กางเกงสีด า หรือกรมท่า รองเท้าหุ้มส้นสีด า 
                    ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
                3) หญิง แต่งกายเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้น/ยาว กระโปรงสีด า หรือสีกรมท่า รองเท้าคัทชูสีด า  
                    ใส่ในวันอังคาร – วันศุกร ์
      ๒.๒ ชุดออกก าลังกาย 
               ๑) เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๒) กางเกงวอร์มขายาว สีด า หรือสีกรมท่า  อย่างน้อย ๒ ตัว 
             ๓) รองเท้าผ้าใบสีขาว/ถุงเท้าสีขาว 

๓. ของใช้ส่วนตัวที่จ าเป็นและยารักษาโรค ยาประจ าตัว ควรเตรียมมาให้พร้อม 

๔. ของใช้ที่สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นจัดให้ 
    4.๑ กระเป๋าเอกสาร   ๑   ใบ 
    4.2 ปากกา ยางลบ ดินสอ ไม้บรรทัด สมุดฉีก แฟ้มเอกสาร 

 การช าระเงินค่าลงทะเบียนในแต่ละหลักสูตร เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการเบิกจ่าย   
          ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ช าระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีผ่านทางการให้บริการ 
(Counter Service) ได้ท่ี ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา ตามแบบฟอร์มที่แนบ  
         (Ref.No.๑) ให้ใส ่รหัสหลักสูตร – รหัสรุ่น             
           (Ref.No.๒)  ให้ใส่ รหัสหน่วยงาน (ตรวจสอบได้ที ่www.dla.go.th คอลัมนบ์ริการ อปท. หรือ 
รหัส อปท. ส าหรับฝึกอบรม)  
           (Ref.No.๓) ให้ใส่หมายเลขบัตรประจ าตัว 13 หลัก ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม และให้ใช้
แบบใบช าระค่าสาธารณูปโภคและค่าบริการ เก็บไว้เป็นหลักฐานค่าลงทะเบียนแทนใบเสร็จรับเงิน  
ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับอนุมัติจากกรมบัญชีกลางแล้ว 

หมายเหตุ  
- ถ้าเข้าพักก่อน จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 700 บาท รวมอาหารเช้า (ไม่ต้องส ารองห้องพัก)  
  ติดต่อห้องพัก 02-516-2459  
- ไม่อนุญาตให้น าเตารีดผ้ามาใช้ในห้องพัก (สถาบันฯ ได้จัดสถานท่ีและมีเตารีดไว้บริการแล้ว) 
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