














  

        
 

หลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี (ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ/ระดับชํานาญการ) 
********************************** 

1. ปรัชญา มุงพัฒนาขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นใหเปนผูมีความรู ทักษะ สมรรถนะที่เหมาะสมกับการ
ดํารงตําแหนง เปนผูที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความมุงมั่นตอการปฏิบัติงาน สามารถสรางสรรค เชื่อมโยง และ
บูรณาการองคความรูและเทคโนโลยีตาง ๆ ที่เหมาะสม เพื่อองคกรและประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที ่
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2. หลักการและเหตุผล 
 ดวยคณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2561 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 ไดมีมติกําหนดใหการฝกอบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี   
เปนหลักสูตรภาคบังคับที่ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นจะตองผานการฝกอบรม ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการกลางขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อน
และแตงตั้งขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นตําแหนงประเภททั่วไปและประเภทวิชาการใหดํารงตําแหนง 
ที่สูงขึ้น พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 กําหนดใหขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่มีคุณสมบัติ
เพื่อเลื่อนหรือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนจะตองผานการฝกอบรมท่ี ก.กลาง กําหนด 

 ดังนั้น สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจ
หนาที่ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2551 
ในการฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการกลางขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น (ก.กลาง) ในการจัดการฝกอบรมภาคบังคับใหแก
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น จึงไดจัดทําหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี เพื่อใชสําหรับฝกอบรม 
และพัฒนาขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ใหมีความรู ทักษะ 
และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง มีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรมและจริยธรรม 
สามารถปฏิบัติงานตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3.  วัตถุประสงค  
3.1 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมคีวามรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
3.2 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเก่ียวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ และสามารถ    
      นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
3.3 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีวิสัยทัศนที่กวางไกล มทีัศนคติที่ดตีอการทํางานรวมกับผูอื่น และสามารถ    
      ทํางานในลักษณะทีมงานไดอยางเหมาะสม  
3.4 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรม 
      มาปรับใชกับการทํางานใหเกิดประสิทธิภาพ  
3.5 เพื่อพัฒนาใหผูเขารับการฝกอบรมมจีิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน 
3.6 เพื่อใหผูเขารับการฝกอบรมไดมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน      
      ระหวางกัน และสรางสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 

4.  คุณสมบัติผูเขารับการฝกอบรม  และจํานวนผูเขารับการฝกอบรม/รุน 
4.1 ดํารงตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติการ - ชํานาญการ 
4.2 จํานวนประมาณ 80 – 100 คน/รุน 
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5. รายละเอียดและโครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 
5.1 ระยะเวลาการศึกษาอบรม  27 วัน ดังนี้ 

- พิธีเปด - ปด    1 วัน 
 - ศึกษาในหองเรียน   20 วัน 
 - ศึกษาดูงานนอกสถานที่   2 วัน 
 - ศึกษาคนควาดวยตนเอง  3 วัน 
 - ปจฉิมนิเทศ (พิธีเปด)  1 วัน 

5.2 โครงสรางหลักสูตร ประกอบดวย 4 หมวด 34  วิชา 120 ชั่วโมง ดังนี้ 
หมวดที่ ชื่อหมวดวิชา จํานวนวิชา จํานวนชั่วโมง 

1 
2 
3 

วิชาพื้นฐาน  
วิชาเฉพาะตําแหนง 
วิชาเสริม 

11 
17 
6 

33 
69 
18 

รวม 34 120 

 
หมวดที่ 1 วิชาพื้นฐาน จํานวน 11 วิชา 33 ชัว่โมง 
คําอธิบายหมวดวิชา : เปนการใหความรูพื้นฐานทั่วไปเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 
และพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญ 
สถานการณปจจุบันรวมถึงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตางๆ ที่บุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ควรตองรูเพื่อเปนพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาที่ของตน 
๑) ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัลสําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ       
    (Digital Literacy)                ๓ ชั่วโมง 
2) โครงสรางอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายจัดตั้ง     ๓ ชั่วโมง 
3) บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. ตามกฎหมายกระจายอํานาจ    3 ชั่วโมง 
4) การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น และการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น    3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงานบุคคลและความกาวหนาสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท.   ๓ ชั่วโมง 
6) กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ความรับผิดทางละเมิด              
    และขอมูลขาวสารของราชการ         ๓ ชั่วโมง 
7) เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ       3 ชั่วโมง 
8) ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น     ๓ ชั่วโมง 
9) การใชเทคโนโนโลยีเพื่อเพิ่มและสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0    3 ชั่วโมง 
10) การสื่อสารยุคดิจิทัล         3 ชั่วโมง  
11) จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 2 วิชาเฉพาะตําแหนง จํานวน 17 วิชา 69 ชั่วโมง 
คําอธิบายหมวดวิชา: เปนการมอบความรูและพัฒนาทักษะ สมรรถนะตามตําแหนงและสายงานนักวิชาการ
เงินและบัญชี เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานในตําแหนงไดอยางมืออาชีพ 
1) นโยบายการคลังทองถิ่นและการพัฒนารายไดทองถิ่น          3 ชั่วโมง 
2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง             6 ชั่วโมง 
3) แนวทางการจัดเก็บรายไดและทะเบียนทรัพยสินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น       6 ชั่วโมง 
4) การจัดทําคํางบประมาณแบบใหมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น         3 ชั่วโมง 
5) การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติม และแบบจําแนกงบประมาณรายรับ-รายจาย 
    ตามรูปแบบงบประมาณของ อปท.            6 ชั่วโมง 
6) แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ คาใชจายในการฝกอบรม  
      และคาเชาบานของ อปท.             3 ชั่วโมง 
7) การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบมท.วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  
      การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547  
      และที่แกไขเพิ่มเติม และการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
      พ.ศ. 2562 และกฎหมายการเงินที่เกี่ยวของพรอมกรณีศึกษา         6 ชั่วโมง 
8) พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง 
     วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560         6 ชั่วโมง 
9) การปฏิบัติงานดานการรับเงิน และการเบิกจายเงินดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
    ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  (e-LAAS)           6 ชั่วโมง 
10) การจัดทําบัญชีและการรายงานการเงินดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอร 
      ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-LAAS)           3 ชั่วโมง 
11) การบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบดานการคลัง การเงิน การบัญชี  
    และการพัสดุขององคกรปกครองสวนทองถิ่น           3 ชั่วโมง 
12) การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง           3 ชั่วโมง 
13) ระเบียบ มท.วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการแขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม 
      แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ          ๓ ชั่วโมง 
14)  กฎหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในวงราชการ พ.ศ. 2542       3 ชั่วโมง 
15) ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพื่อความโปรงใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน      3 ชั่วโมง 
16) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดดานการเงิน การคลัง 
      ของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น           3 ชั่วโมง 
17) คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดดานการพัสดุ        3 ชั่วโมง 
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หมวดที่ 3 วิชาเสริม (เลือก 6 วิชา 18 ชั่วโมง) 

คําอธิบายหมวดวิชา : เปนเรื่องที่นาจะรูเพื่อนําไปประกอบหรือเสริมการปฏิบัติงานใหมีความหลากหลายใน
การพัฒนาตนเอง องคกร การประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ ใหผูเขาอบรมเกิดแรงบันดาลใจในการ
คิดคนวิธีการใหมๆ เพื่อหาแนวทางในการนําไปบริหารจัดการทองถิ่น พัฒนางานและองคกรสูความเปนเลิศใน
การใหบริการสาธารณะ ประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  
1) วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่                                                  3 ชั่วโมง 
2) ศิลปะการพูดในที่ชุมชน            ๓ ชั่วโมง 
3) การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม          ๓ ชั่วโมง 
4) คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน                         3 ชั่วโมง 
5) การบริหารงาน บริหารความขัดแยง และการเปลี่ยนแปลงองคกรดวยการสื่อสาร  3 ชั่วโมง 
6) การดําเนินการทางวินัยของ อปท.          3 ชั่วโมง 
7) การเสริมสรางแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน        3 ชั่วโมง 
8) การจัดทําภาพหรือกราฟกเพื่อการสื่อสาร (Infographics) เบื้องตน           ๓ ชั่วโมง 
9) การใชเทคโนโลยีในชีวิตประจําวันเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต      3 ชั่วโมง 
10) กระบวนการคิดเชิงระบบ        3 ชั่วโมง 
11) ภาวะโลกรอนและกาซเรือนกระจก        3 ชั่วโมง 
                                      

การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 2 วัน 

 รูปแบบและการบริหารจัดการองคกรปกครองสวนทองถิ่นสมัยใหม 

 ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

 การบริหารจัดการบริการสาธารณะที่เปนเลิศ 

 ศาสตรพระราชา โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  เศรษฐกิจพอเพียง   

 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP      

 การสงเสริมและการพัฒนาแหลงทองเที่ยว 

 การพัฒนาชุมชนและเมืองนาอยู การบริหารงานของภาคเอกชนที่ประสบความสําเร็จ  

 ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

 การบริหารจัดการขยะ 

 CSR (Corporate Social Responsibility) กับการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 

6. วิธีการที่ใชในการฝกอบรม 
1) บรรยาย/การสัมมนา 
2) การนําอภิปราย/การอภิปรายเปนคณะ 
3) กรณีศึกษา/สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
4) ถามตอบปญหา 
5) การเรียนรูจากประสบการณและสถานที่จริง 
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7. การประเมินผลการฝกอบรม  
การประเมินผลการอบรม แบงเปน 2 สวน ดังนี ้

                (1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบงออกเปน 2 ภาค คือ 
ภาควิชาการ 50 คะแนน ประกอบดวย  
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู 
-การนําเสนองานวิชาการ  
-การจัดทํารายงานกลุม 
-การจัดทํารายงานสวนบุคคล  
-การทดสอบประเมินความความรู 
ภาคพฤติกรรม  50 คะแนน ประกอบดวย 
-ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
-การใหความรวมมือและการมีสวนรวมในกิจกรรม 

หมายเหต ุการประเมินผลสัมฤทธิ์ ผูเขารับการอบรมตองไดคะแนนในแตละภาคไมต่ํากวา รอยละ 50 และ
คะแนนรวมทั้งสองภาคไมต่ํากวา รอยละ 60 คะแนน 
 (2) การประเมินผลโครงการอบรม แบงออกเปน 3 สวน คือ  
   - การประเมินผลวิชาการ ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาวิชา วิทยากร จํานวนวิชาและ
ระยะเวลาที่ใชในการอบรม 
  - การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจาหนาที่ผูกํากับดูแลโครงการ 
  - การประเมินผลความพึงพอใจในดานการบริการ อาหาร ที่พัก การอํานวยความสะดวกของ               
ผูใหบริการในระหวางการฝกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที ่ 
 

8. ผลที่คาดวาจะไดรับ 
8.1 ผูผานการฝกอบรมมคีวามรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมกับการดํารงตําแหนง 
8.2 ผูผานการฝกอบรมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบในตําแหนง สามารถนํา      
      ความรูที่ไดรับไปประยุกตใชกับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
8.3 ผูผานการฝกอบรมมีวิสัยทัศน มีทัศนคติที่ดีตอการทํางานรวมกับผูอื่นและสามารถทํางานในลักษณะ 
      ทีมงานไดอยางเหมาะสม  
8.4 ผูผานการฝกอบรมมีความรูที่ทันสมัย สามารถนําเทคโนโลยี สารสนเทศ และนวัตกรรมมาปรับใชกับการ 
      ทํางานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ  
8.5 สามารถสรางบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีจิตสํานึกดานคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติตน     
      ปฏิบัติงาน 
8.6 ผูผานการฝกอบรมมีเครือขายสัมพันธภาพในการติดตอประสานงานระหวางกันในอนาคต 
 
 
 

 
 

 









สัปดาหที่  ๑

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.
วันอาทิตย

ลงทะเบียนรายงานตัว ปฐมนิเทศ/โครงการ กิจกรรมนักศึกษา

วันจันทร ทดสอบสมรรถภาพรางกาย ทักษะและความสามรถดานการใชดิจิทัล โครงสรางอํานาจหนาท่ีขององคกรปกครอง ทดสอบทางวิชาการ
กอนเขาโปรแกรม สําหรับขาราชการและบุคลากรภาครัฐ(Digital Literacy) สวนทองถ่ินตามกฎหมายจัดตั้ง กิจกรรมนักศึกษา

บ.ทรูฯ กม.สถ.

วันอังคาร การพัฒนาสุขภาพ บทบาท อํานาจหนาที่ ของ อปท. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

และกิจกรรมนันทนาการ ตามกฎหมายกระจายอํานาจ  และการประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน กิจกรรมหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา

กพส.สถ. กพส.สถ.

วันพุธ การพัฒนาสุขภาพ การบริหารงานบุคคล  ความกาวหนา กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

และกิจกรรมนันทนาการ และสิทธิประโยชนของขาราชการ อปท. ความรับผิดทางละเมิดและขอมูลขาวสารของราชการ เลือกกรรมการนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สน.บถ.สถ. กม.สถ.

พักรับประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 38

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

สน.บถ.สถ. กม.สถ.

วันพฤหัสบดี เทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณ ความรูเกี่ยวกับบําเหน็จ บํานาญ

ของขาราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่น กิจกรรมนักศึกษา

นางสาวบุญชวย  แสงตะวัน สน.บถ.สถ. กิจกรรมนักศึกษา

วันศุกร การใชเทคโนโนโลยีเพื่อเพิ่ม การสื่อสารยุคดิจิทัล

และสิทธิภาพการทํางานในยุค Thailand 4.0 กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

นายอําพร สวัสดิยากร นายเดชรัตน  ไตรโภค

วันเสาร จิตอาสาพัฒนาตามหลักปรัชญา นโยบายการคลังทองถ่ินและการพัฒนารายได

ของเศรษฐกิจพอเพียง ของทองถิ่น ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สํานักพระราชวัง สน.คท.สถ.
วันอาทิตย

ศึกษาคนควาดวยตนเอง

พักรับประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง



สัปดาหที่  ๒

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันจันทร การพัฒนาสุขภาพ แนวทางการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การจัดทําคําของบประมาณแบบใหม

และกิจกรรมนันทนาการ คาใชจายในการฝกอบรมและคาเชาบานของ อปท. ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สน.คท.สถ. สน.คท.สถ.

วันอังคาร การพัฒนาสุขภาพ การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติม และแบบจําแนก การจัดทํางบประมาณรายจายประจําป/เพิ่มเติม และแบบจําแนก         

และกิจกรรมนันทนาการ งบประมาณรายรับ-รายจายตามรูปแบบงบประมาณของ อปท. งบประมาณรายรับ-รายจายตามรูปแบบงบประมาณของ อปท. กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สน.คท.สถ. สน.คท.สถ.

วันพุธ การพัฒนาสุขภาพ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง         

และกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
สน.คท.สถ. สน.คท.สถ.

วันพฤหัสบดี แนวทางการจัดเก็บรายไดและทะเบียนทรัพยสิน แนวทางการจัดเก็บรายไดและทะเบียนทรัพยสิน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

พักรับประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 38

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
สน.คท.สถ. สน.คท.สถ.

วันศุกร การปฏิบัติงานดานการรับเงิน และการเบิกจายเงิน การปฏิบัติงานดานการรับเงิน และการเบิกจายเงิน

ดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท.  (e-LAAS) ดวยระบบบัญชีคอมพิวเตอรของ อปท.  (e-LAAS) กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สน.คท.สถ. สน.คท.สถ.

วันเสาร

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

วันอาทิตย

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

พักรับประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น



สัปดาหที่  3

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันจันทร การบริหารงานและการปฏิบัติงานจากผลการตรวจสอบ คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทาง

ดานการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท. ละเมิดดานการพัสดุ ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

สน.คท.สถ. สน.คท.สถ.

วันอังคาร การพัฒนาสุขภาพ
คําวินิจฉัยของศาลปกครองเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด ระเบียบ มท.วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการจัดงาน การจัดการ

แขงขันกีฬาและการสงนักกีฬาเขารวม         

และกิจกรรมนันทนาการ ดานการเงิน การคลังของเจาหนาที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น  แขงขันกีฬาของ อปท. พ.ศ. 2559 และคาใชจายอื่น ๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของ  กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

นายวิชญชัย  ธรรมประดิษฐ สน.คท.สถ.

วันพุธ การพัฒนาสุขภาพ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560         

และกิจกรรมนันทนาการ
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สน.คท.สถ. สน.คท.สถ.พักรับประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 38

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

วันพฤหัสบดี

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันศุกร

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศึกษาดูงานนอกสถานที่

วันเสาร การพัฒนาสุขภาพ
การจัดทําบัญชีและการรายงานการเงินดวยระบบ

และกิจกรรมนันทนาการ บัญชีคอมพิวเตอรของ อปท. (e-LAAS) กิจกรรมนักศึกษา

สน.คท.สถ.

วันอาทิตย

ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง ศึกษาคนควาดวยตนเอง

พักรับประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น

การเบิกจายเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามระเบียบมท.วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การ
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2547

 และที่แกไขเพิ่มเติม และการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2562 และกฎหมายการเงินที่เกี่ยวของพรอมกรณีศึกษา

สน.คท.สถ.

ศึกษาดูงานนอกสถานที่

ศึกษาดูงานนอกสถานที่



สัปดาหที่  4

วัน/เวลา ๐๕.๓๐-๐6.3๐น. ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐น. ๑๖.๐๐-๑๙.๐๐น. ๒๐.๐๐-๒๑.๐๐น.

วันจันทร การพัฒนาสุขภาพ ขอสังเกตของหนวยตรวจสอบเพื่อความโปรงใส กฎหมายการปองกันและปราบปรามการทุจริต

และกิจกรรมนันทนาการ และมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน คอรัปชั่นในวงราชการ พ.ศ. ๒๕๔๒ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

สตง. ป.ป.ท.

วันอังคาร การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง การจัดทําภาพหรือกราฟกเพ่ือการสื่อสาร 

(Infographics) เบื้องตน วัดผลและประเมินผลทางวิชาการ กิจกรรมนักศึกษา

ตบ. นายเดชรัตน  ไตรโภค

วันพุธ การพัฒนาสุขภาพ กระบวนการคิดเชิงระบบ ศิลปะการพูดในท่ีชุมชน

และกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

ดร.นพ.ยุทธนา  ภาระนันท นายนิเวศน  กัณไทยราษฎร
วันพฤหัสบดี ทดสอบสมรรถภาพรางกาย การพัฒนาบุคลิกภาพและการสมาคม คุณธรรมและจริยธรรมเพื่อการปฏิบัติงาน

กอนออกจากโปรแกรม กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา

ตารางการศึกษาอบรม  หลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุนที่ 38

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ต.คลองหนึ่ง  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี

พักรับประทานอาหารเชา

พักรับประทานอาหารกลางวัน

พักรับประทานอาหารเย็น

กอนออกจากโปรแกรม กิจกรรมนักศึกษา กิจกรรมนักศึกษา
นายสมชาย  ประภาสโนบล พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ  จุลเกียรติ

วันศุกร วิเคราะหปญหาการปฏิบัติงานในหนาที่
พิธีปดการศึกษาอบรม

วิทยากรทองถิ่นที่มีประสบการณ


