


 
บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถิ่น เขาอบรมตามโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบตัิการ        

ดานการวิเคราะหงบการเงิน สําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ณ โรงแรมรอยัลริเวอร เขตบางพลดั กรุงเทพมหานคร 

รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 13 - 15 มีนาคม 2549 รายงานตัววันที่ 12 มีนาคม 2549 เวลา 13.00 – 17.00 น.  
         ประกอบดวย เทศบาลนครและเทศบาลเมือง เอกสารแนบ 1 (มีการเปลี่ยนแปลงวันอบรม) 
รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 27 - 29 มีนาคม 2549 รายงานตัววันที่ 26 มีนาคม 2549 เวลา 13.0.0 – 17.00 น.  
         ประกอบดวย เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบล เอกสารแนบ 2 (มีการเปลี่ยนแปลงวันอบรม) 
รุนที่ 3 ระหวางวันที ่24 - 26 เมษายน 2549 รายงานตวัวนัที่ 23 เมษายน 2549 เวลา 13.00 – 17.00 น.  
         ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 75 จังหวัด เอกสารแนบ 3 
รุนที่ 4 ระหวางวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2549 รายงานตวัวันที่ 7 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.00 – 17.00 น. 
          ประกอบดวย เทศบาลตําบล เอกสารแนบ 4 
รุนที่ 5 ระหวางวันที ่15 - 17 พฤษภาคม 2549 รายงานตวัวันที่ 14 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.00 – 17.00 น. 
          ประกอบดวย องคการบริหารสวนตําบล เอกสารแนบ 5 
คาใชจายในการอบรม ใหผูเขารับการอบรมเบิกคาใชจายในการอบรมจากตนสังกัด ประกอบดวย  

1. คาลงทะเบยีน คนละ 1,000 บาท  
2. คาเบี้ยเลีย้ง คาเชาที่พัก และคาพาหนะ ใหเบิกจายไดตามสิทธ ิ
3. คาอาหารกลางวันและอาหารวาง 6 ม้ือ วันละ 320 บาท รวม 3 วัน เปนเงิน 960 บาท  

บุคลากรที่เขารับการอบรม ประกอบดวย 

 1. เทศบาลเมอืงหรือเทศบาลนคร แหงละ 3 คน  
 2. เทศบาลตําบล แหงละ 2 คน  
 3. องคการบริหารสวนจังหวดั แหงละ 5 คน  
 4. องคการบริหารสวนตําบล แหงละ 2 คน  

หมายเหตุ 
1. ใหผูเขารับการอบรมติดตอสํารองที่พักโดยตรงกับโรงแรมรอยัลริเวอร หมายเลขโทรศัพท           
    0-2422-9222 
2. แจงรายชื่อผูเขารับการอบรม สงถึงผูอํานวยการสวนพัฒนาระบบบญัชีทองถิ่น กรมสงเสริม 
    การปกครองทองถิ่น ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 หรือทางโทรสาร    
    หมายเลข 0-2241-9000 ตอ 1610 หรือโทรสารหมายเลข 0-2241-8926 

 3. ผูเขารับการอบรมนําเครื่องคิดเลขมาดวย 
 
 

/4. ใหนํารายงาน… 
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 4. ใหนํารายงานทางการเงินของปงบประมาณ 2548 ทั้ง 12 เดือน มาในวันที่อบรม ดังนี้  
    4.1 รายงานรับ – จายเงินสด  
    4.2 งบทดลอง  
    4.3 กระดาษทําการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ  
    4.4 กระดาษทําการกระทบยอดรายจาย (จายจากเงินสะสม) 
      4.5 งบแสดงฐานะการเงิน พรอมงบประกอบ  
    4.6 ขอบัญญัติ/เทศบัญญัติ รวมถึงงบประมาณเพิ่มเตมิทุกฉบับของปงบประมาณ 2548 
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วัน/เวลา
วันแรก 1 2

วัน/เวลา 09.00 - 10.00

10.00-10.10

10.10 - 12.00 13.00 - 14.00

14.00 - 14.10

14.10 - 17.00

การบริหารงบประมาณ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย แนวทางการวิเคราะห กรณีศึกษาการวิเคราะห
รายจายและหลักนโยบาย วาดวยการรับเงิน การเบิก งบการเงินขององคกร งบการเงินการคลัง

วันที่สอง การเงินขององคกรปกครอง เบิกจายเงิน การฝากเงิน ปกครองสวนทองถิ่น ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและการจัดทํา การเก็บรักษาเงิน และการ สวนทองถิ่น

งบการเงิน ตรวจเงินขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติการ แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติการ แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติการ 14.10 - 16.00
วิเคราะหงบการเงินการคลัง วิเคราะหงบการเงินการคลัง วิเคราะหงบการเงินการคลัง แบงกลุมฝกภาคปฏิบัติการ

วันที่สาม ขององคกรปกครอง ขององคกรปกครอง ขององคกรปกครอง วิเคราะหงบการเงินการคลัง
สวนทองถิ่น สวนทองถิ่น สวนทองถิ่น ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น
วันที่สี่ แนวทางการบันทึกบัญชี แนวทางการบันทึกบัญชี แนวทางการบันทึกบัญชี แนวทางการบันทึกบัญชี

ดวยระบบคอมพิวเตอร ดวยระบบคอมพิวเตอร ดวยระบบคอมพิวเตอร ดวยระบบคอมพิวเตอร
เกี่ยวกับงบประมาณ เกี่ยวกับรายรับ เกี่ยวกับรายจาย เกี่ยวกับรายงานการเงิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

หมายเหตุ  * การแบงกลุมฝกภาคปฏิบัติ แบงเปน 4 กลุม โดยมีวิทยากรประจํากลุม ๆ ละ 1 คน
* นําเครื่องคํานวณมาดวย

ตารางโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวิเคราะหงบการเงิน สําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

พักทานอาหารวาง

พักทานอาหารวาง

พักทานอาหารกลางวัน

08.30 - 12.00 12.00 - 13.00

13.00 - 17.00 
ลงทะเบียน



ลําดับที่ จังหวัด รายชื่อเทศบาล ลําดับที่ จังหวัด รายชื่อเทศบาล
1 กระบี่ เทศบาลเมืองกระบี่ 32 ตาก เทศบาลเมืองตาก
2 กาญจนบุรี เทศบาลเมืองกาญจนบุรี 33 ตาก เทศบาลเมืองแมสอด
3 กาญจนบุรี เทศบาลเมืองทาเรือพระแทน 34 นครนายก เทศบาลเมืองนครนายก
4 กาฬสินธุ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ 35 นครปฐม เทศบาลนครนครปฐม
5 กําแพงเพชร เทศบาลเมืองกําแพงเพชร 36 นครพนม เทศบาลเมืองนครพนม
6 ขอนแกน เทศบาลนครขอนแกน 37 นครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา
7 ขอนแกน เทศบาลเมืองเมืองพล 38 นครราชสีมา เทศบาลเมืองบัวใหญ
8 ขอนแกน เทศบาลเมืองชุมแพ 39 นครราชสีมา เทศบาลเมืองปากชอง
9 ขอนแกน เทศบาลเมืองบานไผ 40 นครศรีธรรมราช เทศบาลนครนครศรีธรรมราช
10 จันทบุรี เทศบาลเมืองจันทบุรี 41 นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองทุงสง
11 จันทบุรี เทศบาลเมืองขลุง 42 นครศรีธรรมราช เทศบาลเมืองปากพนัง
12 ฉะเชิงเทรา เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา 43 นครสวรรค เทศบาลนครนครสวรรค
13 ชลบุรี เทศบาลเมืองชลบุรี 44 นครสวรรค เทศบาลเมืองตาคลี
14 ชลบุรี เทศบาลเมืองศรีราชา 45 นครสวรรค เทศบาลเมืองชุมแสง
15 ชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุข 46 นนทบุรี เทศบาลนครนนทบุรี
16 ชลบุรี เทศบาลเมืองบานบึง 47 นนทบุรี เทศบาลนครปากเกร็ด
17 ชลบุรี เทศบาลเมืองบานสวน 48 นนทบุรี เทศบาลเมืองบางกรวย
18 ชลบุรี เทศบาลเมืองพนัสนิคม 49 นนทบุรี เทศบาลเมืองบางบัวทอง
19 ชัยนาท เทศบาลเมืองชัยนาท 50 นราธิวาส เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
20 ชัยภูมิ เทศบาลเมืองชัยภูมิ 51 นราธิวาส เทศบาลเมืองนราธิวาส
21 ชุมพร เทศบาลเมืองชุมพร 52 นาน เทศบาลเมืองนาน
22 ชุมพร เทศบาลเมืองหลังสวน 53 บุรีรัมย เทศบาลเมืองบุรีรัมย
23 เชียงราย เทศบาลนครเชียงราย 54 บุรีรัมย เทศบาลเมืองนางรอง
24 เชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม 55 ประจวบคีรีขันธ เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ
25 ตรัง เทศบาลนครตรัง 56 ประจวบคีรีขันธ เทศบาลเมืองหัวหิน
26 ตรัง เทศบาลเมืองกันตัง 57 ปราจีนบุรี เทศบาลเมืองปราจีนบุรี
27 ตราด เทศบาลเมืองตราด 58 ปตตานี เทศบาลเมืองปตตานี
28 ปทุมธานี เทศบาลเมืองคลองหลวง 59 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
29 ปทุมธานี เทศบาลเมืองคูคต 60 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองเสนา
30 ปทุมธานี เทศบาลเมืองปทุมธานี 61 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลเมืองอโยธยา
31 ปทุมธานี เทศบาลเมืองรังสิต 62 พะเยา เทศบาลเมืองพะเยา

บัญชีรายช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เขารับการอบรม 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวิเคราะหงบการเงินสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

รุนที่ 1



ลําดับที่ จังหวัด รายชื่อเทศบาล ลําดับที่ จังหวัด รายชื่อเทศบาล
รุนที่ 1

63 ปทุมธานี เทศบาลเมืองทาโขลง 82 พังงา เทศบาลเมืองตะกั่วปา
64 ปทุมธานี เทศบาลเมืองสนั่นรักษ 83 พังงา เทศบาลเมืองพังงา
65 พัทลุง เทศบาลเมืองพัทลุง 84 ภูเก็ต เทศบาลนครภูเก็ต
66 พิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน 85 ภูเก็ต เทศบาลเมืองปาตอง
67 พิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร 86 มหาสารคาม เทศบาลเมืองมหาสารคาม
68 พิจิตร เทศบาลเมืองบางมูลนาก 87 มุกดาหาร เทศบาลเมืองมุกดาหาร
69 พิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 88 แมฮองสอน เทศบาลเมืองแมฮองสอน
70 เพชรบุรี เทศบาลเมืองเพชรบุรี 89 ยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร
71 เพชรบุรี เทศบาลเมืองชะอํา 90 ยะลา เทศบาลนครยะลา
72 เพชรบูรณ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ 91 ยะลา เทศบาลเมืองเบตง
73 เพชรบูรณ เทศบาลเมืองหลมสัก 92 รอยเอ็ด เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
74 แพร เทศบาลเมืองแพร 93 ระนอง เทศบาลเมืองระนอง
75 ระยอง เทศบาลนครระยอง 94 สมุทรปราการ เทศบาลนครสมุทรปราการ
76 ระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด 95 สมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร
77 ระยอง เทศบาลตําบลบานฉาง 96 อุดรธานี เทศบาลนครอุดรธานี
78 ราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี 97 อุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี
79 ราชบุรี เทศบาลเมืองบานโปง 98 สงขลา เทศบาลนครสงขลา
80 ราชบุรี เทศบาลเมืองโพธาราม 99 สงขลา เทศบาลนครหาดใหญ
81 ลําปาง เทศบาลนครลําปาง

หมายเหตุ      ผูเขารับการอบรมของเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง  แหงละ  3  คน



ลําดับที่ จังหวัด รายช่ือเทศบาล ลําดับที่ จังหวัด รายช่ือเทศบาล

1 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลดานมะขามเตี้ย 34 จันทบุรี เทศบาลตําบลบางกะจะ
2 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลทองผาภูมิ 35 จันทบุรี เทศบาลตําบลพลับพลานารายณ
3 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลทามวง 36 จันทบุรี เทศบาลตําบลหนองบัว
4 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลสํารอง 37 จันทบุรี เทศบาลตําบลทรายขาว
5 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลหนองขาว 38 จันทบุรี เทศบาลตําบลปากน้ําแหลมสิงห
6 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลหนองตากยา 39 จันทบุรี เทศบาลตําบลพลิ้ว
7 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลทามะกา 40 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลบางคลา
8 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลทาไม 41 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลปากน้ํา
9 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลพระแทน 42 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลดอนฉิมพลี
10 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลลูกแก 43 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลบางขนาก
11 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลหวายเหนียว 44 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลบางน้ําเปร้ียว
12 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลน้ําตกไทรโยคนอย 45 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลศาลาแดง
13 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลลุมสุม 46 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลทาขาม
14 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลบอพลอย 47 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลทาสะอาน
15 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลหนองรี 48 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลบางปะกง
16 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลพนมทวน 49 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลบางวัว
17 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลรางหวาย 50 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลหอมศีล
18 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลแกงเส้ียน 51 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลเทพราช
19 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลลาดหญา 52 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลบานโพธ์ิ
20 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลหนองบัว 53 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลทุงสะเดา
21 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลเลาขวัญ 54 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลแปลงยาว
22 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลหนองฝาย 55 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลหัวสําโรง
23 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลเอราวัณ 56 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลเกาะขนุน
24 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลวังกะ 57 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลเขาหินซอน
25 กาญจนบุรี เทศบาลตําบลหนองปรือ 58 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลพนมสารคาม
26 จันทบุรี เทศบาลตําบลทาใหม 59 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลนครเนื่องเขต
27 จันทบุรี เทศบาลตําบลนายายอาม 60 ฉะเชิงเทรา เทศบาลตําบลสนามชัยเขต
28 จันทบุรี เทศบาลตําบลเนินสูง 61 นครปฐม เทศบาลตําบลรางกระทุม
29 จันทบุรี เทศบาลตําบลหนองคลา 62 นครปฐม เทศบาลตําบลลําพญา
30 จันทบุรี เทศบาลตําบลโปงน้ํารอน 63 นครปฐม เทศบาลตําบลศาลายา
31 จันทบุรี เทศบาลตําบลมะขาม 64 นครปฐม เทศบาลตําบลดอนยายหอม
32 จันทบุรี เทศบาลตําบลจันทนิมิต 65 นครปฐม เทศบาลตําบลธรรมศาลา
33 จันทบุรี เทศบาลตําบลทาชาง 66 นครปฐม เทศบาลตําบลโพรงมะเดื่อ

รุนที่ 2

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เขารับการอบรม 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวิเคราะหงบการเงินสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน



ลําดับที่ จังหวัด รายช่ือเทศบาล ลําดับที่ จังหวัด รายช่ือเทศบาล
รุนที่ 2

67 นครปฐม เทศบาลตําบลสามพราน 102 นครปฐม เทศบาลตําบลกําแพงแสน
68 นครปฐม เทศบาลตําบลออมใหญ 103 นครปฐม เทศบาลตําบลสามงาม
69 นครปฐม เทศบาลตําบลหวยพลู 104 นครปฐม เทศบาลตําบลนครชัยศรี
70 นครปฐม เทศบาลตําบลบางเลน 105 นครปฐม เทศบาลตําบลบางหลวง
71 ชัยนาท เทศบาลตําบลวัดสิงห 106 ชัยนาท เทศบาลตําบลคุงสําเภา
72 ชัยนาท เทศบาลตําบลแพรกศรีราชา 107 ชัยนาท เทศบาลตําบลหางน้ําสาคร
73 ชัยนาท เทศบาลตําบลโพนางดํา 108 ชัยนาท เทศบาลตําบลหันคา
74 ชัยนาท เทศบาลตําบลสรรพยา 109 ชัยนาท เทศบาลตําบลสามงามทาโบสถ
75 ชลบุรี เทศบาลตําบลเกาะจันทร 110 ชลบุรี เทศบาลตําบลพานทอง
76 ชลบุรี เทศบาลตําบลเกาะสีชัง 111 ชลบุรี เทศบาลตําบลหนองตําลึง
77 ชลบุรี เทศบาลตําบลบอทอง 112 ชลบุรี เทศบาลตําบลคลองตําหรุ
78 ชลบุรี เทศบาลตําบลบางละมุง 113 ชลบุรี เทศบาลตําบลบางทราย
79 ชลบุรี เทศบาลตําบลหวยใหญ 114 ชลบุรี เทศบาลตําบลอางศิลา
80 ชลบุรี เทศบาลตําบลหนองไผแกว 115 ชลบุรี เทศบาลตําบลบางพระ
81 ชลบุรี เทศบาลตําบลหัวกุญแจ 116 ชลบุรี เทศบาลตําบลแหลมฉบัง
82 ชลบุรี เทศบาลตําบลทาบุญมี 117 ชลบุรี เทศบาลตําบลเจาพระยาสุรศักด์ิ
83 ชลบุรี เทศบาลตําบลสัตหีบ 118 ชลบุรี เทศบาลตําบลนาจอมเทียน
84 ชลบุรี เทศบาลตําบลหนองใหญ 119 ชลบุรี เทศบาลตําบลบางเสร
85 ลพบุรี เทศบาลเมืองลพบุรี 120 ลพบุรี เทศบาลเมืองบานหมี่
86 สตูล เทศบาลเมืองสตูล 121 ลําปาง เทศบาลเมืองเขลางคนคร
87 สมุทรปราการ เทศบาลเมืองลัดหลวง 122 ลําพูน เทศบาลเมืองลําพูน
88 สมุทรปราการ เทศบาลเมืองพระประแดง 123 เลย เทศบาลเมืองเลย
89 สมุทรสงคราม เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม 124 ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองกันทรลักษ
90 สมุทรสาคร เทศบาลเมืองออมนอย 125 ศรีสะเกษ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
91 สมุทรสาคร เทศบาลเมืองกระทุมแบน 126 สกลนคร เทศบาลเมืองสกลนคร
92 สุโขทัย เทศบาลเมืองสวรรคโลก 127 สงขลา เทศบาลเมืองสะเดา
93 สุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 128 สงขลา เทศบาลเมืองบานพรุ
94 หนองคาย เทศบาลเมืองหนองคาย 129 สงขลา เทศบาลเมืองปาดังเบซาร
95 หนองคาย เทศบาลเมืองทาบอ 130 สงขลา เทศบาลเมืองสิงหนคร
96 หนองบัวลําภู เทศบาลเมืองหนองบัวลําภู 131 สระแกว เทศบาลเมืองสระแกว
97 อางทอง เทศบาลเมืองอางทอง 132 สระแกว เทศบาลเมืองอรัญประเทศ
98 อํานาจเจริญ เทศบาลเมืองอํานาจเจริญ 133 สระบุรี เทศบาลเมืองสระบุรี
99 อุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี 134 สิงหบุรี เทศบาลเมืองสิงหบุรี
100 สุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี 135 อุบลราชธานี เทศบาลเมืองวารินชําราบ
101 สุรินทร เทศบาลเมืองสุรินทร 136 อุบลราชธานี เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
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รุนที่ 2

137 สุราษฎรธานี เทศบาลเมืองสุราษฎรธานี 139 สุราษฎรธานี เทศบาลเมืองนาสาร
138 สุราษฎรธานี เทศบาลเมืองทาขาม 140 อุตรดิตถ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ

หมายเหตุ    1.   ผูเขารับการอบรมของเทศบาลเมือง แหงละ  3  คน
                 2.   ผูเขารับการอบรมของเทศบาลตําบล แหงละ  2  คน



ลําดับที่ จังหวัด ลําดับที่ จังหวัด ลําดับที่ จังหวัด

1 กระบ่ี 34 พิจิตร 63 สุพรรณบุรี
2 กาญจนบุรี 35 พิษณุโลก 64 สิงหบุรี
3 กาฬสินธุ 36 เพชรบุรี 65 สุโขทัย
4 กําแพงเพชร 37 เพชรบูรณ 66 สุราษฎรธานี
5 ขอนแกน 34 พิจิตร 67 สุรินทร
6 จันทบุรี 35 พิษณุโลก 68 หนองคาย
7 ฉะเชิงเทรา 36 เพชรบุรี 69 หนองบัวลําภู
8 ชลบุรี 37 เพชรบูรณ 70 อางทอง
9 ชัยนาท 38 แพร 71 อุดรธานี
10 ชัยภูมิ 39 พะเยา 72 อุตรดิตถ
11 ชุมพร 40 ภูเก็ต 73 อุทัยธานี
12 เชียงราย 41 มหาสารคาม 74 อุบลราชธานี
13 เชียงใหม 42 แมฮองสอน 75 อํานาจเจริญ

14 ตรัง 43 มุกดาหาร

15 ตราด 44 ยะลา

16 ตาก 45 ยโสธร
17 นครนายก 46 รอยเอ็ด
18 นครปฐม 47 ระนอง
19 นครพนม 48 ระยอง
20 นครราชสีมา 49 ราชบุรี
21 นครศรีธรรมราช 50 ลพบุรี
22 นครสวรรค 51 ลําปาง
23 นนทบุรี 52 ลําพูน
24 นราธิวาส 53 เลย
25 นาน 54 ศรีสะเกษ
26 บุรีรัมย 55 สกลนคร
27 ปทุมธานี 56 สงขลา
28 ประจวบคีรีขันธ 57 สตูล
29 ปราจีนบุรี 58 สมุทรปราการ
30 ปตตานี 59 สมุทรสงคราม
31 พระนครศรีอยุธยา 60 สมุทรสาคร
32 พังงา 61 สระบุรี
33 พัทลุง 62 สระแกว

องคการบริหารสวนจังหวัดแหงละ
5 คน

บัญชีรายชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่เขารับการอบรม 
โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการดานการวิเคราะหงบการเงินสําหรับบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

รุนที่ 3 องคการบริหารสวนจังหวัด

หมายเหตุ



ลําดับที่ จังหวัด รายช่ือเทศบาล ลําดับที่ จังหวัด รายช่ือเทศบาล

1 นนทบุรี เทศบาลตําบลไทรนอย 34 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลราชคราม
2 นนทบุรี เทศบาลตําบลปลายบาง 35 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลบางบาล
3 นนทบุรี เทศบาลตําบลบางมวง 36 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลมหาพราหมณ
4 นนทบุรี เทศบาลตําบลบางใหญ 37 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลบางปะหัน
5 นนทบุรี เทศบาลตําบลไทรมา 38 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลบานเลน
6 นนทบุรี เทศบาลตําบลบางศรีเมือง 39 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลบานสราง
7 ปทุมธานี เทศบาลตําบลธัญบุรี 40 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลพระอินทราชา
8 ปทุมธานี เทศบาลตําบลบางกะดี 41 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลบานแพรก
9 ปทุมธานี เทศบาลตําบลบางหลวง 42 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลผักไห
10 ปทุมธานี เทศบาลตําบลระแหง 43 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลลาดชะโด
11 ปทุมธานี เทศบาลตําบลลําไทร 44 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลภาชี
12 ปทุมธานี เทศบาลตําบลลําลูกกา 45 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลมหาราช
13 ปทุมธานี เทศบาลตําบลบางเตย 46 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลโรงชาง
14 ปทุมธานี เทศบาลตําบลหนองเสือ 47 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลลาดบัวหลวง
15 ประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลกุยบุรี 48 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลลําตาเสา
16 ประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลไรใหม 49 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลเจาเจ็ด
17 ประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลทับสะแก 50 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลหัวเวียง
18 ประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลกําเนิดนพคุณ 51 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลอุทัย
19 ประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลบานกรูด 52 เพชรบุรี เทศบาลตําบลเขายอย
20 ประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลรอนทอง 53 เพชรบุรี เทศบาลตําบลนายาง
21 ประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลบางสะพานนอย 54 เพชรบุรี เทศบาลตําบลทายาง
22 ประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลปราณบุรี 55 เพชรบุรี เทศบาลตําบลหนองจอก
23 ประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลปากน้ําปราณ 56 เพชรบุรี เทศบาลตําบลบานลาด
24 ประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลไรเกา 57 เพชรบุรี เทศบาลตําบลบางตะบูน
25 ประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลคลองวาฬ 58 เพชรบุรี เทศบาลตําบลบานแหลม
26 ประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบล กม.5 59 เพชรบุรี เทศบาลตําบลหัวสะพาน
27 ประจวบคีรีขันธ เทศบาลตําบลหนองพลับ 60 เพชรบุรี เทศบาลตําบลหาดเจาสําราญ
28 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลทาเรือ 61 ราชบุรี เทศบาลตําบลจอมบึง
29 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลทาหลวง 62 ราชบุรี เทศบาลตําบลดานทับตะโก
30 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลนครหลวง 63 ราชบุรี เทศบาลตําบลดําเนินสะดวก
31 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลอรัญญิก 64 ราชบุรี เทศบาลตําบลศรีดอนไผ
32 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลบางซาย 65 ราชบุรี เทศบาลตําบลบางแพ
33 พระนครศรีอยุธยา เทศบาลตําบลบางไทร 66 ราชบุรี เทศบาลตําบลโพหัก
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67 ราชบุรี เทศบาลตําบลกระจับ 102 ราชบุรี เทศบาลตําบลทาผา
68 ราชบุรี เทศบาลตําบลกรับใหญ 103 ราชบุรี เทศบาลตําบลหวยกระบอก
69 ราชบุรี เทศบาลตําบลปากทอ 104 ราชบุรี เทศบาลตําบลหนองโพ
70 ราชบุรี เทศบาลตําบลเขาขวาง 105 ราชบุรี เทศบาลตําบลเขางู
71 ราชบุรี เทศบาลตําบลเจ็ดเสมียน 106 ราชบุรี เทศบาลตําบลหลักเมือง
72 ราชบุรี เทศบาลตําบลบานเลือก 107 ราชบุรี เทศบาลตําบลหวยชินสีห
73 ราชบุรี เทศบาลตําบลบานสิงห 108 ราชบุรี เทศบาลตําบลวัดเพลง
74 ราชบุรี เทศบาลตําบลสวนผ้ึง 109 ราชบุรี เทศบาลตําบลบานชัฎปาหวาย
75 ลพบุรี เทศบาลตําบลโคกสําโรง 110 สระบุรี เทศบาลตําบลวิหารแดง
76 ลพบุรี เทศบาลตําบลลํานารายณ 111 สระบุรี เทศบาลตําบลหนองหมู
77 ลพบุรี เทศบาลตําบลทาโขลง 112 สระบุรี เทศบาลตําบลบานยาง
78 ลพบุรี เทศบาลตําบลทาวุง 113 สระบุรี เทศบาลตําบลสวนดอกไม
79 ลพบุรี เทศบาลตําบลบานทาหลวง 114 สระบุรี เทศบาลตําบลเสาไห
80 ลพบุรี เทศบาลตําบลแกงเสือเตน 115 สระบุรี เทศบาลตําบลคชสิทธ์ิ
81 ลพบุรี เทศบาลตําบลพัฒนานิคม 116 สระบุรี เทศบาลตําบลหนองแค
82 ลพบุรี เทศบาลตําบลเขาพระงาม 117 สระบุรี เทศบาลตําบลหินกอง
83 ลพบุรี เทศบาลตําบลโคกตูม 118 สระบุรี เทศบาลตําบลหนองแซง
84 ลพบุรี เทศบาลตําบลสระโบสถ 119 สระบุรี เทศบาลตําบลหนองโดน
85 ลพบุรี เทศบาลตําบลหนองมวง 120 สระบุรี เทศบาลตําบลวังมวง
86 สมุทรสงคราม เทศบาลตําบลกระดังงา 121 สระบุรี เทศบาลตําบลปอกแปก
87 สมุทรสงคราม เทศบาลตําบลบางนกแขวก 122 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลดอนเจดีย
88 สมุทรสงคราม เทศบาลตําบลเหมืองใหม 123 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลสระกระโจม
89 สมุทรสงคราม เทศบาลตําบลอัมพวา 124 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลดานชาง
90 สมุทรสาคร เทศบาลตําบลเกษตรพัฒนา 125 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลเขาพระ
91 สมุทรสาคร เทศบาลตําบลบานแพว 126 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลนางบวช
92 สมุทรสาคร เทศบาลตําบลหลักหา 127 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลบอกรุ
93 สมุทรสาคร เทศบาลตําบลบางปลา 128 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลโคกคราม
94 สระบุรี เทศบาลตําบลแกงคอย 129 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลบางปลามา
95 สระบุรี เทศบาลตําบลทับกวาง 130 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลบานแหลม
96 สระบุรี เทศบาลตําบลหนาพระลาน 131 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลไผกองดิน
97 สระบุรี เทศบาลตําบลดอนพุด 132 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลทาเสด็จ
98 สระบุรี เทศบาลตําบลทาลาน 133 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลโพธ์ิพระยา
99 สระบุรี เทศบาลตําบลบานหมอ 134 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลสวนแตง
100 สระบุรี เทศบาลตําบลพระพุทธบาท 135 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลศรีประจันต
101 สระบุรี เทศบาลตําบลมวกเหล็ก 136 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลทุงคอก
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137 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลสระยายโสม 144 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลสองพี่นอง
138 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลหนองหญาไซ 145 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลสามชุก
139 สุพรรณบุรี เทศบาลตําบลอูทอง 146 อางทอง เทศบาลตําบลเกษไชโย
140 อางทอง เทศบาลตําบลบางจัก 147 อางทอง เทศบาลตําบลจรเขรอง
141 อางทอง เทศบาลตําบลศาลเจาโรงทอง 148 อางทอง เทศบาลตําบลปาโมก
142 อางทอง เทศบาลตําบลสามโก 149 อางทอง เทศบาลตําบลโพธ์ิทอง
143 อางทอง เทศบาลตําบลแสวงหา 150 อางทอง เทศบาลตําบลรํามะสัก

หมายเหตุ      ผูเขารับการอบรมของเทศบาลตําบล แหงละ  2  คน



ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ รายชื่อ อบต. ลําดับที่ จังหวัด อําเภอ รายชื่อ อบต.
1 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางกราง 36 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางขะแยง
2 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางไผ 37 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางคูวัด
3 นนทบุรี เมืองนนทบุรี บางรักนอย 38 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางเดื่อ
4 นนทบุรี บางกรวย บางขนุน 39 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางพูด
5 นนทบุรี บางกรวย บางขุนกอง 40 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางพูน
6 นนทบุรี บางกรวย บางสีทอง 41 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บางหลวง
7 นนทบุรี บางกรวย มหาสวัสด 42 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บานกระแชง
8 นนทบุรี บางกรวย ศาลากลาง 43 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บานกลาง
9 นนทบุรี บางบัวทอง บางคูรัด 44 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บานฉาง
10 นนทบุรี บางบัวทอง บางบัวทอง 45 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี บานใหม
11 นนทบุรี บางบัวทอง บางรักพัฒนา 46 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี สวนพริกไทย
12 นนทบุรี บางบัวทอง บางรักใหญ 47 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี หลักหก
13 นนทบุรี บางบัวทอง พิมลราช 48 ปทุมธานี เมืองปทุมธานี คลองสาม
14 นนทบุรี บางบัวทอง ละหาร 49 ปทุมธานี คลองหลวง คลองสี่
15 นนทบุรี บางบัวทอง ลําโพ 50 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหา
16 นนทบุรี ไทรนอย ขุนศรี 51 ปทุมธานี คลองหลวง คลองหก
17 นนทบุรี ไทรนอย คลองขวาง 52 ปทุมธานี คลองหลวง คลองเจ็ด
18 นนทบุรี ไทรนอย ทวีวัฒนา 53 ปทุมธานี ธัญบุรี บึงยี่โถ
19 นนทบุรี ไทรนอย ไทรนอย 54 ปทุมธานี หนองเสือ นพรัตน
20 นนทบุรี ไทรนอย ไทรใหญ 55 ปทุมธานี หนองเสือ บึงกาสาม
21 นนทบุรี ไทรนอย ราษฎรนิยม 56 ปทุมธานี หนองเสือ บึงชําออ
22 นนทบุรี ไทรนอย หนองเพรางาย 57 ปทุมธานี หนองเสือ บึงบอน
23 นนทบุรี ปากเกร็ด เกาะเกร็ด 58 ปทุมธานี หนองเสือ บึงบา
24 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองขอย 59 ปทุมธานี หนองเสือ ศาลาครุ
25 นนทบุรี ปากเกร็ด คลองพระอุดม 60 ปทุมธานี หนองเสือ หนองสามวัง
26 นนทบุรี ปากเกร็ด ทาอิฐ 61 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว คลองพระอุดม
27 นนทบุรี ปากเกร็ด บางตะไนย 62 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว คูขวาง
28 นนทบุรี ปากเกร็ด บางพลับ 63 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว คูบางหลวง
29 นนทบุรี ปากเกร็ด ออมเกร็ด 64 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว บอเงิน
30 นนทบุรี บางใหญ บางมวง 65 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว ระแหง
31 นนทบุรี บางใหญ บางแมนาง 66 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว ลาดหลุมแกว
32 นนทบุรี บางใหญ บางเลน 67 ปทุมธานี ลาดหลุมแกว หนาไม
33 นนทบุรี บางใหญ บางใหญ 68 ปทุมธานี ลําลูกกา คูคต
34 นนทบุรี บางใหญ บานใหม 69 ปทุมธานี ลําลูกกา บึงคอไห
35 นนทบุรี บางใหญ เสาธงหิน 70 ปทุมธานี ลําลูกกา บึงคําพรอย
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71 ปทุมธานี ลําลูกกา บึงทองหลาง 107 ปทุมธานี สามโคก เชียงรากใหญ
72 ปทุมธานี ลําลูกกา พืชอุดม 108 ปทุมธานี สามโคก ทายเกาะ
73 ปทุมธานี ลําลูกกา ลาดสวาย 109 ปทุมธานี สามโคก บางกระบือ
74 ปทุมธานี ลําลูกกา ลําไทร 110 ปทุมธานี สามโคก บางโพธิ์เหนือ
75 ปทุมธานี ลําลูกกา ลําลูกกา 111 ปทุมธานี สามโคก บานงิ้ว
76 ปทุมธานี สามโคก กระแชง 112 ปทุมธานี สามโคก บานปทุม
77 ปทุมธานี สามโคก คลองควาย 113 ปทุมธานี สามโคก สามโคก
78 ปทุมธานี สามโคก เชียงรากนอย 114 สมุทรปราการ บางพลี บางพลีใหญ
79 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ เทพารักษ 115 สมุทรปราการ บางพลี ราชาเทวะ
80 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางดวน 116 สมุทรปราการ บางพลี หนองปรือ
81 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางโปรง 117 สมุทรปราการ บางเสาธง บางเสาธง
82 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ บางเมือง 118 สมุทรปราการ บางเสาธง ศีรษะจรเขนอย
83 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษา 119 สมุทรปราการ บางเสาธง ศีรษะจรเขใหญ
84 สมุทรปราการ เมืองสมุทรปราการ แพรกษาใหม 120 สมุทรปราการ พระประแดง ทรงคนอง
85 สมุทรปราการ บางบอ คลองดาน 121 สมุทรปราการ พระประแดง บางกระเจา
86 สมุทรปราการ บางบอ คลองนิยมยาตรา 122 สมุทรปราการ พระประแดง บางกระสอบ
87 สมุทรปราการ บางบอ บางบอ 123 สมุทรปราการ พระประแดง บางกอบัว
88 สมุทรปราการ บางบอ บางพลีนอย 124 สมุทรปราการ พระประแดง บางน้ําผ้ึง
89 สมุทรปราการ บางบอ บางเพรียง 125 สมุทรปราการ พระประแดง บางยอ
90 สมุทรปราการ บางบอ บานระกาศ 126 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย นาเกลือ
91 สมุทรปราการ บางบอ เปร็ง 127 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย ในคลองบางปลากด
92 สมุทรปราการ บางพลี บางแกว 128 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย บานคลองสวน
93 สมุทรปราการ บางพลี บางโฉลง 129 สมุทรปราการ พระสมุทรเจดีย แหลมฟาผา
94 สมุทรปราการ บางพลี บางปลา 130 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บานบอ
95 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร คอกกระบือ 131 สมุทรสาคร กระทุมแบน คลองมะเดื่อ
96 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร โคกขาม 132 สมุทรสาคร กระทุมแบน ดอนไกดี
97 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ชัยมงคล 133 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทาไม
98 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทาจีน 134 สมุทรสาคร กระทุมแบน ทาเสา
99 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร ทาทราย 135 สมุทรสาคร กระทุมแบน สวนหลวง
100 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาดี 136 สมุทรสาคร กระทุมแบน แคราย
101 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางกระเจา 137 สมุทรสาคร กระทุมแบน บางยาง
102 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางโทรัด 138 สมุทรสาคร กระทุมแบน หนองนกไข
103 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางน้ําจืด 139 สมุทรสาคร บานแพว หลักสาม
104 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บางหญาแพรก 140 สมุทรสาคร บานแพว คลองตัน
105 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร พันทายนรสิงห 141 สมุทรสาคร บานแพว บานแพว
106 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร นาโคก 142 สมุทรสาคร บานแพว หลักสอง
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143 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร กาหลง 146 สมุทรสาคร บานแพว เจ็ดร้ิว
144 สมุทรสาคร เมืองสมุทรสาคร บานเกาะ 147 สมุทรสาคร บานแพว สวนสม
145 สมุทรสาคร บานแพว อําแพง

หมายเหตุ      ผูเขารับการอบรมขององคการบริหารสวนตําบล แหงละ  2  คน




