ขาวประชาสัมพันธแผนการฝกอบรม

สถาบันพัฒ นาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดกํ า หนดแผนการฝก อบรม
บุคลากรทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563 ระหวางเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 ณ ศูนยฝกอบรม
คลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อํา เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และศูนยฝกอบรมคลองหก
อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย ตํา บลรังสิต อํา เภอธัญ บุรี จัง หวัดปทุมธานี และ ศู นยฝก อบรม
โรงเรียนขาราชการทองถิ่น อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (รายละเอียดตามเอการแนบ)
วิธีสมัครอบรม
1. สมัครทางเว็บไซต www.lpdi.go.th วิธีการดังตอไปนี้
1.1 เขาสูเมนู สมัครอบรม ดานขวามือของหนาจอ
1.2 ระบบจะแสดงหลักสูตรขึ้นมาใหเลือกหลักสูตรที่ตองการแลวกดปุมสมัคร
1.3 กรอกเลขประจําตัว 13 หลัก แลวกดปุมสมัคร
1.4 หากระบบมีขอ มูลจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ใหตรวจสอบความถูกตองกอนกดปุมสมัคร
หากระบบไมมีขอมูลใหกรอกขอมูลในชองใหครบถวนแลวกดปุมสมัคร
2. สมัครทางโทรสาร หมายเลข 0 2516 2106
ดาวนโหลดใบสมัครผานทางเว็บไซต www.lpdi.go.th ดานขวามือของหนาจอ หรือ
3. สมัครทางไปรษณีย
3.1 ดาวนโหลดใบสมัครผานทางเว็บไซต www.lpdi.go.th ดานขวามือของหนาจอ
3.2 กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครใหครบถวน
3.3 สงใบสมัครไปที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8
ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

ใบสมัครเขารับการฝกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
หลักสูตร.........................................................................................
.........................................................................................รุน........................ระหวางวันที่............................................
.................................................
วันที่เขียน..........................................................................
..........................................................................
ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) .......................................................
....................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก.....................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
*ตําแหนงตามสายงาน.............................................................................
.............................................................................................................................................ระดับ..........................
.........................................................
สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..……………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
อําเภอ.................................จังหวัด................................................
....................................รหัสไปรษณีย. ...................................โทรศัพทมือถือ...............................................................
..................................................
โทรศัพทสํานักงาน.......................................................
.......................................................แฟกช...................................................E-mail
mail address………………………………………….……….................
address……………………………
*การระบุตําแหนงใหระบุตําแหนงตามสายงาน
สายงาน ใหชัดเจน เชน นักบริหารงานคลัง นักบริหารงานทั่วไป เปนตน

คําอธิบาย

**การระบุวุฒกิ ารศึกษาและสาขา
าและสาขา กรณีมีหลายวุฒิใหระบุวุฒิและสาขาทีต่ รงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเทานั้น

ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตนของผูสมัครฯ เปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ..........................................................................
..........................................................................ผูส มัคร
(............................................................................
............................................................................ )

ลงชื่อ...............................................................................ผู
.......................................................................
บังคับบัญชา
(...............................................................................
.......................)
ปลัด/รองปลัด อบจ./เทศบาล/อบต...................................
......................................................

อนุญาตใหเขารับการศึกษาอบรมและอนุมตั ิใหยืมเงินจายคาลงทะเบียนการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกลาวได
จํานวน ............................................. บาท ( .............................................................................................................
.................................................................... )
ลงชื่อ................................................................................................
...................................................
(

)

นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.........................
................................................
วันที.่ ...............เดือน................................................
.......................พ.ศ..........................

หมายเหตุ

1. FAX (อัตโนมัติ) ใบสมัคร ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นที่ 0-2516-2106 (ตรวจสอบรุนวางที่ www.lpdi.go.th)
www.lpdi.go.th
2. การสมัครจะสมบูรณ เมื่อ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นมีหนังสือแจงกลับเพื่อแจงใหชําระคคาลงทะเบียนแลว เทานั้น

ชื่อหลักสูตร
นักบริหารงานทองถิ่นระดับตน
จํานวน 70 คน/รุน (4 สัปดาห)
คาลงทะเบียน 34,000 บาท
รวมคาที่พักและอาหาร

นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง
จํานวน 70 คน/รุน (6 สัปดาห)
คาลงทะเบียน 105,000 บาท

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทบริหารงานทองถิ่น

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
3 5 - 31 ม.ค. 2563
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
4 28 มิ.ย. - 24 ก.ค. 2563 นักบริหารงานทองถิ่นระดับตน
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 09 0678 0192
และ ผูที่มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนง ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ผูเขารับการฝกอบรม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ไดที่ www.lpdi.go.th

3 19 เม.ย. - 29 พ.ค. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
4 6 ก.ย. - 16 ต.ค. 2563 นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
และนักบริหารงานทองถิ่นระดับตน ที่มีคุณสมบัติ ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
ศึกษาดูงานภายในประเทศ 1 สัปดาห
ในการดํารงตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
รวมคาที่พักและอาหาร
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ผูเขารับการฝกอบรม
ไดที่ www.lpdi.go.th

นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง
จํานวน 70 คน/รุน (6 สัปดาห)
คาลงทะเบียน 105,000 บาท

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
**เอกสารประกอบการพิจารณา
1.ใบสมัครพรอมลายเซ็นผูบังคับบัญชา
2.สําเนาทะเบียนประวัติการดํารงตําแหนง
3.สําเนาใบประกาศ การอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่น

สงที่ Email : lovei9@hotmail.com
ถาไมนําสงเอกสาร จะไมพิจารณาใหเขาอบรม

3 17 พ.ย. - 27 ธ.ค. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
4 19 เม.ย. - 29 พ.ค. 2563 นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
**เอกสารประกอบการพิจารณา
และนักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง ที่มีคุณสมบัติ ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน 1.ใบสมัครพรอมลายเซ็นผูบังคับบัญชา
ศึกษาดูงานภายในประเทศ 1 สัปดาห
ในการดํารงตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
2.สําเนาคําสั่งแตงตั้งนักบริหารงานทองถิ่นระดับ 8 (กลาง)
สงที่ Email : lovei9@hotmail.com
รวมคาที่พักและอาหาร
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ผูเขารับการฝกอบรม
ไดที่ www.lpdi.go.th
ถาไมนําสงเอกสาร จะไมพิจารณาใหเขาอบรม

ชื่อหลักสูตร

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทบริหารงานทองถิ่น

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง : ผูนาํ ที่มี 2 8 - 27 ธ.ค. 2562
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง
สมรรถนะสูง (The Executives High
นักบริหารงานทองถิ่นระดับกลาง/สูง
ที่ผานการฝกอบรม
Performance) หรือ EHP
จํานวน 70 คน/รุน (2 สัปดาห)
หลักสูตร นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง แลว
คาลงทะเบียน 98,500 บาท
อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง/สูง
รวมคาที่พักและอาหาร
ที่ผานการฝกอบรม
ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน
กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานทองถิ่น

จํานวน 70 คน/รุน (2 สัปดาห)
คาลงทะเบียน 17,000 บาท
รวมคาที่พักและอาหาร

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

สถานที่จัดอบรม

เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
**เอกสารประกอบการพิจารณา
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน 1.ใบสมัครพรอมลายเซ็นผูบังคับบัญชา
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2. สําเนาใบประกาศนียบัตร หลักสูตรนักบริหารงาน
ทองถิ่นระดับสูง/อํานวยการทองถิ่นระดับสูง
สงที่ Email : lovei9@hotmail.com

หลักสูตรอํานวยการทองถิ่นระดับสูง แลว
24 17 - 29 พ.ย. 2562
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
25 29 มี.ค. - 10 เม.ย. 2563 ผูท ี่ผานการฝกอบรม
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอภิสทิ ธิ์ ใสยพร 09 0678 0192
นักบริหารงานทองถิ่นระดับตน
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

1. ระยะเวลา และคาใชจายในการจัดการฝกอบรมบางหลักสูตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไว ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
2. ผูสนใจสามารถสมัครเขารับการฝกอบรมไดทาง www.lpdi.go.th หัวขอ สมัครอบรม หรือ สงใบสมัครเขารับการฝกอบรม ไดที่ โทรสาร (อัตโนมัต)ิ 0 2516 2106
ทั้งนี้ ยังไมตองชําระเงินคาลงทะเบียน จนกวาจะไดรับแจงเปนหนังสือจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซึ่งจะไดรับหนังสือกอนเปดโครงการอบรม ประมาณ 30 วัน
หากผูประสงคเขารับการฝกอบรม ไดชําระคาลงทะเบียนแลว และไมสามารถเขารับการฝกอบรมในรุนนั้นได ใหทําเรื่องแจงมายังสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น เพื่อขอคืนเงินคาลงทะเบียน
3. ตําแหนงอื่น ๆ ที่มีความประสงคจะเขารับการฝกอบรม ใหนําสงใบสมัคร โดยกรอกขอมูลสวนตัว และแจงความประสงคไดที่ โทรสาร 0 2516 2106 (จะพิจาณาเพื่อเปดการฝกอบรมฯ ตอไป)

ชื่อหลักสูตร
อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง
จํานวน 70 คน/รุน (6 สัปดาห)
คาลงทะเบียน 89,000 บาท
ศึกษาดูงานภายในประเทศ 1 สัปดาห
รวมคาที่พักและอาหาร

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทอํานวยการทองถิ่น
รุน
5
6
7
8

กําหนดการจัดฝกอบรม
17 พ.ย. - 27 ธ.ค. 2562
5 ม.ค. - 14 ก.พ. 2563
19 เม.ย. - 29 พ.ค. 2563
28 มิ.ย. - 7 ส.ค. 2563

คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

สถานที่จัดอบรม

เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง ทุกตําแหนง ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายธีระวุฒิ เกื้อเพชรแกว 09 0678 0189
และ อํานวยการทองถิ่นระดับตน ที่มีคุณสมบัติ ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน **เอกสารประกอบการพิจารณา
ในการดํารงตําแหนงอํานวยการทองถิ่นระดับกลาง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1.ใบสมัครพรอมลายเซ็นผูบังคับบัญชา
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ผูเขารับการฝกอบรม
2.สําเนาทะเบียนประวัติการดํารงตําแหนง
ไดที่ www.lpdi.go.th
เริ่มจากหนาที่มีคําสั่งเลื่อนระดับ 6
ไปจนถึงหนาปจจุบัน
3.สําเนาใบประกาศนียบัตร การอบรม
หลักสูตรนักบริหารงาน.....ตามสายงาน
สงที่ Email : lovei9@hotmail.com
ถาไมนําสงเอกสารจะไมพจิ ารณาใหเขารับการอบรม

อํานวยการทองถิ่นระดับสูง
จํานวน 70 คน/รุน (6 สัปดาห)
คาลงทะเบียน 105,000 บาท
ศึกษาดูงานภายในประเทศ 1 สัปดาห
รวมคาที่พักและอาหาร

3 5 ม.ค. - 14 ก.พ. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
อํานวยการทองถิ่นระดับสูง ทุกตําแหนง
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายธีระวุฒิ เกื้อเพชรแกว 09 0678 0189
และ อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง ที่มีคุณสมบัติ ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน **เอกสารประกอบการพิจารณา
ในการดํารงตําแหนงอํานวยการทองถิ่นระดับสูง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 1.ใบสมัครพรอมลายเซ็นผูบังคับบัญชา
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ผูเขารับการฝกอบรม
2.สําเนาคําสั่งแตงตั้งระดับ 8 (กลาง)
สงที่ Email : lovei9@hotmail.com
ไดที่ www.lpdi.go.th
ถาไมนําสงเอกสารจะไมพจิ ารณาใหเขารับการอบรม

ชื่อหลักสูตร

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทอํานวยการทองถิ่น

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
นักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) 82 20 ต.ค. - 15 พ.ย. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
จํานวน 70 คน/รุน
นักบริหารงานการคลัง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายธีระวุฒิ เกื้อเพชรแกว 09 0678 0189
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
และ ผูที่มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนง ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
รวมคาที่พักและอาหาร
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ผูเขารับการฝกอบรม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ไดที่ www.lpdi.go.th
นักบริหารงานทั่วไป (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) 80 3 - 29 พ.ย. 2562

จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
81 26 ม.ค. - 21 ก.พ. 2563 นักบริหารงานทั่วไป (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอนูวา สาและ 09 0678 0192
82 19 เม.ย. - 15 พ.ค. 2563 และ ผูที่มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนง ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
83 26 ก.ค. - 21 ส.ค. 2563 สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ผูเขารับการฝกอบรม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ไดที่ www.lpdi.go.th
นักบริหารงานชาง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) 77 20 ต.ค. - 15 พ.ย. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
จํานวน 70 คน/รุน
นักบริหารงานชาง (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
และ ผูที่มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนง ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
รวมคาที่พักและอาหาร
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ผูเขารับการฝกอบรม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ไดที่ www.lpdi.go.th

ชื่อหลักสูตร
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (อํานวยการทองถิ่นระดับตน)

จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทอํานวยการทองถิ่น

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
30 17 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 09 0678 0192
และ ผูที่มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนง ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ผูเขารับการฝกอบรม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ไดที่ www.lpdi.go.th

จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

24 23 ส.ค. - 18 ก.ย. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 09 0678 0192
และ ผูที่มีคุณสมบัติในการดํารงตําแหนง ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
สามารถตรวจสอบคุณสมบัติ ผูเขารับการฝกอบรม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ไดที่ www.lpdi.go.th

นักบริหารงานการเกษตร (อํานวยการทองถิ่นระดับตน)

2

นักบริหารงานสวัสดิการสังคม (อํานวยการทองถิ่นระดับตน)

จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน และกําหนดการจัดฝกอบรม
จะแจงใหทราบภายหลัง

กรุณาแสดงความประสงค ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
ผานใบสมัครอบรม นักบริหารงานการเกษตร (อํานวยการทองถิ่นระดับตน) ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายธีระวุฒิ เกื้อเพชรแกว 09 0678 0189

กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานทั่วไป 19 29 มี.ค. - 10 เม.ย. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง
จํานวน 70 คน/รุน
นักบริหารงานทั่วไป ที่ผานการฝกอบรม
คาลงทะเบียน 17,000 บาท/คน
หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป
รวมคาที่พักและอาหาร

ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191

ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน

อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 09 0678 0192

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทอํานวยการทองถิ่น

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ชื่อหลักสูตร
รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
1. ระยะเวลา และคาใชจายในการจัดการฝกอบรมบางหลักสูตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไว ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
2. ผูสนใจสามารถสมัครเขารับการฝกอบรมไดทาง www.lpdi.go.th หัวขอ สมัครอบรม หรือ สงใบสมัครเขารับการฝกอบรม ไดที่ โทรสาร (อัตโนมัต)ิ 0 2516 2106
ทั้งนี้ ยังไมตองชําระเงินคาลงทะเบียน จนกวาจะไดรับแจงเปนหนังสือจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซึ่งจะไดรับหนังสือกอนเปดโครงการอบรม ประมาณ 30 วัน
หากผูประสงคเขารับการฝกอบรม ไดชําระคาลงทะเบียนแลว และไมสามารถเขารับการฝกอบรมในรุนนั้นได ใหทําเรื่องแจงมายังสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น เพื่อขอคืนเงินคาลงทะเบียน
3. ตําแหนงอื่น ๆ ที่มีความประสงคจะเขารับการฝกอบรม ใหนําสงใบสมัคร โดยกรอกขอมูลสวนตัว และแจงความประสงคไดที่ โทรสาร 0 2516 2106 (จะพิจาณาเพื่อเปดการฝกอบรมฯ ตอไป)

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทวิชาการ

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ชื่อหลักสูตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน
79
80
81
82
83
84
85
86
87

กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
13 ต.ค. -8 พ.ย. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
1 - 27 ธ.ค. 2562
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 09 0678 0192
5 - 31 ม.ค. 2563
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
2 - 28 ก.พ. 2563
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
15 มี.ค. - 10 เม.ย. 2563
19 เม.ย. - 15 พ.ค. 2563
17 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2563
31 พ.ค. - 26 มิ.ย. 2563
13 ก.ย. - 9 ต.ค. 2563

นักทรัพยากรบุคคล
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

3 - 29 พ.ย. 2562
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง
1 - 27 ธ.ค. 2562
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ
5 - 31 ม.ค. 2563
2 - 28 ก.พ. 2563
15 มี.ค. - 10 เม.ย. 2563
19 เม.ย. - 15 พ.ค. 2563
17 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2563
12 ก.ค. - 7 ส.ค. 2563
9 ส.ค. - 4 ก.ย. 2563
6 ก.ย. - 2 ต.ค. 2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09-0678-0191
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายสุรเสกข ขันตี 09 0678 0180
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทวิชาการ

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ชื่อหลักสูตร
นักจัดการงานทั่วไป
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน
14
15
16
17
18
19

กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
13 ต.ค. - 8 พ.ย. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง
5 - 31 ม.ค. 2563
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชํานาญการ
15 มี.ค. - 10 เม.ย. 2563
19 เม.ย. - 15 พ.ค. 2563
31 พ.ค. - 26 มิ.ย. 2563
23 ส.ค. - 18 ก.ย. 2563

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 09 0678 0192
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นักพัฒนาชุมชน
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 39,500 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

25
26
27
28
29
30
31
32
33

5 - 26 ต.ค. 2562
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง
30 พ.ย. - 21 ธ.ค. 2562 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ
5 - 26 ม.ค. 2563
22 ก.พ. - 14 มี.ค. 2563
19 เม.ย. - 10 พ.ค. 2563
6 - 27 มิ.ย. 2563
18 ก.ค. - 8 ส.ค. 2563
8 - 29 ส.ค. 2563
5 - 27 ก.ย. 2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายธีระวุฒิ เกื้อเพชรแกว 09 0678 0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทวิชาการ

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ชื่อหลักสูตร
นักวิชาการศึกษา
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน
63
64
65
66

กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
10 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง
26 ม.ค. - 21 ก.พ. 2563 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการ
19 เม.ย. - 15 พ.ค. 2563
28 มิ.ย. - 24 ก.ค. 2563

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 09 0678 0192
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นักวิชาการเงินและบัญชี
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

34
35
36
37

10 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง
2 - 28 ก.พ. 2563
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ
19 เม.ย. - 15 พ.ค. 2563
31 พ.ค. - 26 มิ.ย. 2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 09 0678 0177
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นิติกร
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

33
34
35
36
37
38
39
40
41

6 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง
1 - 27 ธ.ค. 2562
นิติกรปฏิบัติการ/ชํานาญการ
5 - 31 ม.ค. 2563
หลักสูตรตามมาตรฐานกําหนดตําแหนง
2 - 28 ก.พ. 2563
1 - 27 มี.ค. 2563
15 มี.ค. - 10 เม.ย. 2563
19 เม.ย. - 15 พ.ค. 2563
3 - 29 พ.ค. 2563
14 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายธีระวุฒิ เกื้อเพชรแกว 09 0678 0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทวิชาการ

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ชื่อหลักสูตร
การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 45,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
18 ชวงที่ 1 วันที่ 5 - 24 ก.ค. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง
ชวงที่ 2 วันที่ 9 - 21 ส.ค. 2563 นิติกรปฎิบัติการ/ชํานาญการ
หลักสูตรของผูดํารงตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ของผูปฎิบัติงานดานกฎหมาย (พ.ต.ก.)

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 09 0678 0192
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น ระดับกลาง

จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 48,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

7 ชวงที่ 1 วันที่ 8 - 27 มี.ค. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
ชวงที่ 2 วันที่ 19 เม.ย. - 1 พ.ค. 2563 นิติกรชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 09 0678 0192
เปนหลักสูตรของผูดํารงตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
ใหไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ของผูปฎิบัติงานดานกฎหมาย (พ.ต.ก.)

นักวิชาการคลัง
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

11 13 ต.ค. - 8 พ.ย. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
12 23 ก.พ. - 20 มี.ค. 2563 นักวิชาการคลังปฏิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายธีระวุฒิ เกื้อเพชรแกว 09 0678 0189
13 31 พ.ค. - 26 มิ.ย. 2563
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นักวิชาการพัสดุ
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

14 20 ต.ค. - 15 พ.ย. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
15 1 - 27 มี.ค. 2563
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายธีระวุฒิ เกื้อเพชรแกว 09 0678 0189
16 14 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2563
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทวิชาการ

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ชื่อหลักสูตร
นักวิชาการจัดเก็บรายได
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
9 1 - 27 ธ.ค. 2562
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
10 15 มี.ค. - 10 เม.ย. 2563 นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฎิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายธีระวุฒิ เกื้อเพชรแกว 09 0678 0189
11 12 ก.ค. - 7 ส.ค. 2563
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นักวิชาการสุขาภิบาล
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

2 6 ต.ค. - 1 พ.ย. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
3 19 ก.ค. - 14 ส.ค. 2563 นักวิชาการสุขาภิบาลปฎิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายธีระวุฒิ เกื้อเพชรแกว 09 0678 0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นักวิชาการสาธารณสุข
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

3 10 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
4 17 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2563 นักวิชาการสาธารณสุขปฎิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 09 0678 0192
5 26 ก.ค - 21 ส.ค. 2563
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

7 10 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562

ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชํานาญการ

ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายธีระวุฒิ เกื้อเพชรแกว 09 0678 0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทวิชาการ

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ชื่อหลักสูตร
นักวิชาการคอมพิวเตอร
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
2 13 ต.ค. - 8 พ.ย. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
นักวิชาการคอมพิวเตอรปฎิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 09 0678 0177
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นักประชาสัมพันธ
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

6 9 ส.ค. - 4 ก.ย. 2563

นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน

1 3 - 29 พ.ย. 2562
2 9 ส.ค. - 4 ก.ย. 2563

วิศวกรโยธา
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

8 20 ต.ค. - 15 พ.ย. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
9 28 มิ.ย. - 24 ก.ค. 2563 วิศวกรโยธาปฎิบัติการ/ชํานาญการ
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายธีระวุฒิ เกื้อเพชรแกว 09 0678 0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186

นักประชาสัมพันธปฎิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายธีระวุฒิ เกื้อเพชรแกว 09 0678 0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรปฎิบัติการ/ชํานาญการ

ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 09 0678 0177
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทวิชาการ

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ชื่อหลักสูตร
รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
นักสังคมสงเคราะห
2 26 ก.ค. - 21 ส.ค. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
จํานวน 70 คน/รุน
นักสังคมสงเคราะหปฎิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 09 0678 0177
คาลงทะเบียนจะแจงใหทราบภายหลัง
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
วิศวกรไฟฟา
1
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียนจะแจงใหทราบภายหลัง

26 ก.ค. - 21 ส.ค. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
วิศวกรไฟฟาปฎิบัตกิ าร/ชํานาญการ
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นักจัดการงานชาง
1
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียนจะแจงใหทราบภายหลัง

23 ส.ค. - 18 ก.ย. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
นักจัดการงานชางปฏิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จํานวน 70 คน/รุน

กรุณาแสดงความประสงค ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
ผานใบสมัครอบรม
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คาลงทะเบียน และกําหนดการจัดฝกอบรม

จะแจงใหทราบภายหลัง

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทวิชาการ
ชื่อหลักสูตร
นักจัดการงานเทศกิจ
จํานวน 70 คน/รุน

รุน

กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
กรุณาแสดงความประสงค ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
ผานใบสมัครอบรม
นักจัดการงานเทศกิจปฏิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายสุรเสกข ขันตี 09 0678 0180
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

1

17 พ.ค. - 12 มิ.ย. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
นักพัฒนาการทองเที่ยวปฏิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายธีระวุฒิ เกื้อเพชรแกว 09 0678 0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คาลงทะเบียน และกําหนดการจัดฝกอบรม

จะแจงใหทราบภายหลัง
นักพัฒนาการทองเที่ยว
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร
พยาบาลวิชาชีพ
จํานวน 70 คน/รุน

กรุณาแสดงความประสงค ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
ผานใบสมัครอบรม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

คาลงทะเบียน และกําหนดการจัดฝกอบรม

จะแจงใหทราบภายหลัง
นักวิชาการเกษตร
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร
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9

23 ก.พ. - 20 มี.ค. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
นักวิชาการเกษตรปฏิบัตกิ าร/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 09 0678 0192
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทวิชาการ
ชื่อหลักสูตร

รุน

กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
กรุณาแสดงความประสงค ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
ผานใบสมัครอบรม
สถาปนิกปฏิบัติการ/ชํานาญการ
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

1

9 ส.ค. - 4 ก.ย. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
นักสันทนาการปฏิบัติการ/ชํานาญการ
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 09 0678 0192
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถาปนิก
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน และกําหนดการจัดฝกอบรม

จะแจงใหทราบภายหลัง
นักสันทนาการ
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

1. ระยะเวลา และคาใชจายในการจัดการฝกอบรมบางหลักสูตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไว ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
2. ผูสนใจสามารถสมัครเขารับการฝกอบรมไดทาง www.lpdi.go.th หัวขอ สมัครอบรม หรือ สงใบสมัครเขารับการฝกอบรม ไดที่ โทรสาร (อัตโนมัต)ิ 0 2516 2106
ทั้งนี้ ยังไมตองชําระเงินคาลงทะเบียน จนกวาจะไดรับแจงเปนหนังสือจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซึ่งจะไดรับหนังสือกอนเปดโครงการอบรม ประมาณ 30 วัน
หากผูประสงคเขารับการฝกอบรม ไดชําระคาลงทะเบียนแลว และไมสามารถเขารับการฝกอบรมในรุนนั้นได ใหทําเรื่องแจงมายังสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น เพื่อขอคืนเงินคาลงทะเบียน
3. ตําแหนงอื่น ๆ ที่มีความประสงคจะเขารับการฝกอบรม ใหนําสงใบสมัคร โดยกรอกขอมูลสวนตัว และแจงความประสงคไดที่ โทรสาร 0 2516 2106 (จะพิจาณาเพื่อเปดการฝกอบรมฯ ตอไป)

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภททั่วไป
ชื่อหลักสูตร
เจาพนักงานธุรการ
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 25,000 บาท/สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลอง1)

คาลงทะเบียน 24,000 บาท/อาคาร100ป มหาดไทย (คลอง6)
คาลงทะเบียน 20,000 บาท/โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น (คลอง6)

รวมคาที่พักและอาหาร

รุน
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
20 ต.ค. - 8 พ.ย. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
20 ต.ค. - 8 พ.ย. 2562 เจาพนักงานธุรการปฎิบัติงาน/ชํานาญงาน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นายสุรเสกข ขันตี 09 0678 0180
10 - 29 พ.ย. 2562
หรือ
10 - 29 พ.ย. 2562
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
1 - 20 ธ.ค. 2562
(ศูนยอบรม คลอง 1)
1 - 20 ธ.ค. 2562
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
8 - 27 ธ.ค. 2562
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
5 - 24 ม.ค. 2563
หรือ
5 - 24 ม.ค. 2563
อาคาร100 ป มหาดไทย
5 - 24 ม.ค. 2563
วิทยาลัยการปกครอง (คลอง 6)
26 ม.ค. - 14 ก.พ. 2563
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
กําหนดการจัดฝกอบรม

26 ม.ค. - 14 ก.พ. 2563
27 ม.ค. - 14 ก.พ. 2563

16 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563
16 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563
16 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563

8 - 27 มี.ค. 2563
8 - 27 มี.ค. 2563
8 - 27 มี.ค. 2563
22 มี.ค. - 10 เม.ย. 2563
22 มี.ค. - 10 เม.ย. 2563

19 เม.ย. - 8 พ.ค. 2563
19 เม.ย. - 8 พ.ค. 2563

คุณสมบัตผิ เู ขารับการอบรม
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แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภททั่วไป
ชื่อหลักสูตร
เจาพนักงานธุรการ
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 25,000 บาท/สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลอง1)

คาลงทะเบียน 24,000 บาท/อาคาร100ป มหาดไทย (คลอง6)
คาลงทะเบียน 20,000 บาท/โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น (คลอง6)

รวมคาที่พักและอาหาร

เจาพนักงานการเงินและบัญชี
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 25,000 บาท/สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลอง1)
คาลงทะเบียน 20,000 บาท/โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น (คลอง6)

รวมคาที่พักและอาหาร
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รุน
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147

กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัตผิ เู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
10 - 29 พ.ค. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
10 - 29 พ.ค. 2563 เจาพนักงานธุรการปฎิบัติงาน/ชํานาญงาน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นายสุรเสกข ขันตี 09 0678 0180
31 พ.ค. - 19 มิ.ย. 2563
หรือ
31 พ.ค. - 19 มิ.ย. 2563
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
21 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2563
(ศูนยอบรม คลอง 1)
21 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2563
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
12 - 31 ก.ค. 2563
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
12 - 31 ก.ค. 2563
หรือ
2 - 21 ส.ค. 2563
อาคาร100 ป มหาดไทย
2 - 21 ส.ค. 2563
วิทยาลัยการปกครอง (คลอง 6)
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

61
62
63
64

9 - 27 ธ.ค 2562
5 - 24 ม.ค. 2563
22 มี.ค. - 10 เม.ย. 2563

1 - 19 มิ.ย. 2563

ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09-0678-0186
เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

(ศูนยอบรมคลองหนึ่ง)
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 09-0678-0177
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หรือ
โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภททั่วไป
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ชื่อหลักสูตร
เจาพนักงานจัดเก็บรายได
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 20,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน
52
53
54

เจาพนักงานพัสดุ
จํานวน 70 คน/รุน

65 2 - 21 ก.พ. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
66 17 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2563 เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 09 0678 0177
67 13 - 31 ก.ค. 2563
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หรือ
โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

คาลงทะเบียน 25,000 บาท/สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลอง1)
คาลงทะเบียน 20,000 บาท/โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น (คลอง6)

รวมคาที่พักและอาหาร

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 25,000 บาท/สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลอง1)
คาลงทะเบียน 20,000 บาท/โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น (คลอง6)

รวมคาที่พักและอาหาร

13
14
15
16

กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัตผิ เู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
5 - 24 ม.ค. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
20 เม.ย.- 8 พ.ค. 2563 เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นายสุรเสกข ขันตี 09 0678 0180
24 ส.ค. - 11 ก.ย. 2563

18 พ.ย. - 6 ธ.ค. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191

2 - 21 ก.พ. 2563
31 พ.ค. - 19 มิ.ย. 2563
23 ส.ค. - 11 ก.ย. 2563

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายสุรเสกข ขันตี 09 0678 0180
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หรือ
โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภททั่วไป

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ชื่อหลักสูตร
เจาพนักงานการคลัง
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 25,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัตผิ เู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
2 8 - 27 ธ.ค. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
3 28 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2563 เจาพนักงานการคลังปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 09 0678 0177
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นายชางไฟฟา
จํานวน 70 คน/รุน

6 8 - 27 ธ.ค. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
7 10 - 29 พ.ค. 2563 นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายสุรเสกข ขันตี 09 0678 0180
8 13 ก.ย. - ต.ค. 2563
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หรือ
โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

คาลงทะเบียน 25,000 บาท/สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (คลอง1)
คาลงทะเบียน 20,000 บาท/โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น (คลอง6)

รวมคาที่พักและอาหาร

นายชางโยธา
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 25,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

7
8
9
10

นายชางเครื่องกล
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 20,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

1 17 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
นายชางเครื่องกลปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 09 0678 0177

7 - 25 ต.ค. 2562
8 - 27 ธ.ค. 2562
23 ก.พ. - 13 มี.ค. 2563

ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186

นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 09 0678 0177
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน

14 มิ.ย. - 3 ก.ค. 2563

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภททั่วไป
ชื่อหลักสูตร
นายชางสํารวจ
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 20,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัตผิ เู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
1 9 - 27 มี.ค. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
นายชางสํารวจปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 09 0678 0177

นายชางเขียนแบบ
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 20,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

1

เจาพนักงานพัฒนาชุมชน
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 20,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

3 6 - 24 ม.ค. 2563

เจาพนักงานสาธารณสุข
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 20,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

7 22 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
เจาพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 09 0678 0177

11 - 29 พ.ค. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
นายชางเขียนแบบปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 09 0678 0177

ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
เจาพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 09 0678 0177

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภททั่วไป
ชื่อหลักสูตร
เจาพนักงานประปา
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน และกําหนดการจัดฝกอบรม
จะแจงใหทราบภายหลัง

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

คุณสมบัตผิ เู ขารับการอบรม

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
กรุณาแสดงความประสงค ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
ผานใบสมัครอบรม เจาพนักงานประปาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 09 0678 0177
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หรือ
โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

เจาพนักงานเทศกิจ
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน และกําหนดการจัดฝกอบรม
จะแจงใหทราบภายหลัง

กรุณาแสดงความประสงค ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191

เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน และกําหนดการจัดฝกอบรม
จะแจงใหทราบภายหลัง

1 23 ส.ค. - 11 ก.ย. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
เจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยวปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หรือ
โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ผานใบสมัครอบรม เจาพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายสุรเสกข ขันตี 09 0678 0180
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภททั่วไป
ชื่อหลักสูตร
เจาพนักงานประชาสัมพันธ
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน และกําหนดการจัดฝกอบรม
จะแจงใหทราบภายหลัง

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

คุณสมบัตผิ เู ขารับการอบรม

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
กรุณาแสดงความประสงค ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นผูดํารงตําแหนง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
ผานใบสมัครอบรม เจาพนักงานประชาสัมพันธปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
หรือ
โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

1. ระยะเวลา และคาใชจายในการจัดการฝกอบรมบางหลักสูตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไว ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
2. ผูสนใจสามารถสมัครเขารับการฝกอบรมไดทาง www.lpdi.go.th หัวขอ สมัครอบรม หรือ สงใบสมัครเขารับการฝกอบรม ไดที่ โทรสาร (อัตโนมัต)ิ 0 2516 2106
ทั้งนี้ ยังไมตองชําระเงินคาลงทะเบียน จนกวาจะไดรับแจงเปนหนังสือจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซึ่งจะไดรับหนังสือกอนเปดโครงการอบรม ประมาณ 30 วัน
หากผูประสงคเขารับการฝกอบรม ไดชําระคาลงทะเบียนแลว และไมสามารถเขารับการฝกอบรมในรุนนั้นได ใหทําเรื่องแจงมายังสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น เพื่อขอคืนเงินคาลงทะเบียน
3. ตําแหนงอื่น ๆ ที่มีความประสงคจะเขารับการฝกอบรม ใหนําสงใบสมัคร โดยกรอกขอมูลสวนตัว และแจงความประสงคไดที่ โทรสาร 0 2516 2106 (จะพิจาณาเพื่อเปดการฝกอบรมฯ ตอไป)

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทอื่น ๆ

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ชื่อหลักสูตร
คอมพิวเตอรเพื่องานเอกสารยุคใหม
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 8,500 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
7 1 - 6 มี.ค. 2563
ผูดํารงตําแหนง
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
8 21 - 26 มิ.ย. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นทุกตําแหนง ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 09 0678 0192
9 6 - 11 ก.ย. 2563
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

การปฏิบัติงานดานดําเนินการทางวินัยและละเมิด

5 2 - 16 ก.พ. 63
ผูดํารงตําแหนง
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 09 0678 0191
6 29 มี.ค. - 10 เม.ย. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นทุกตําแหนง ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 09 0678 0192
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 18,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร
การบริหารงานบุคคลขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(Local Personnel Administration)
จํานวน 100 คน/รุน
คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

26 - 31 ส.ค. 2562 ผูดํารงตําแหนง
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
1 - 6 ก.ย. 2562
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นทุกตําแหนง ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายธีระวุฒิ เกื้อเพชรแกว 09 0678 0189
22 - 27 ก.ย. 2562
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
29 ก.ย. - 4 ต.ค. 2562
21 - 26 ต.ค. 2562
10 - 15 พ.ย. 2562
17 - 22 พ.ย. 2562
24 - 29 พ.ย. 2562
22 - 27 ธ.ค. 2562
5 - 10 ม.ค. 2563
12 - 17 ม.ค. 2563
19 - 24 ม.ค. 2563

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทอื่น ๆ

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ชื่อหลักสูตร

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานบรรจุใหม 51 11 - 16 ส.ค. 2562
ผูดํารงตําแหนง
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
จํานวน 200 คน/รุน
52 26 - 31 ส.ค. 2562 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 09-0678-0177
คาลงทะเบียน 12,900 บาท/คน
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
รวมคาที่พักและอาหาร

นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 29,500 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

42 8 - 22 ก.ย. 2562

การพัฒนาศักยภาพดานความรู ทักษะ

1 30 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2562 ผูดํารงตําแหนง
2 15 - 23 ก.พ. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น

และจรรยาบรรณแกผูปฎิบัติงานสังคมสงเคราะห
เพื่อการพัฒนากลุมเปาหมายทางสังคมอยางบูรณาการ

(สําหรับบุคคลที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวา
ปริญญาตรีในสาขาอื่น เพื่อพัฒนาสมรรถนะดานสังคมสงเคราะห)

จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 23,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

ผูดํารงตําแหนง
ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก หรือ รักษาการหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 09-0678-0177
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายสุรเสกข ขันตี 09 0678 0180
ที่สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีในสาขาอื่น ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
ที่ปฏิบัติงานดานสังคมสงเคราะห

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทอื่น ๆ
ชื่อหลักสูตร
การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนตามแนว

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
1 8 - 14 ธ.ค. 2562
ผูดํารงตําแหนง

เศรษฐกิจพอเพียง

2 22 - 28 ก.พ. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
(Community Environmental Management 3 30 มี.ค. - 5 เม.ย. 2563 ทุกตําแหนง

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายสุรเสกข ขันตี 09 0678 0180
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน

According to Sufficiency Economy Course)

จํานวน 75 คน/รุน
คาลงทะเบียน 25,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร
ศึกษาดูงาน ณ โครงการตนแบบที่ไดรับรางวัล

อาเซียนดานสิ่งแวดลอมฯ ณ จังหวัดภูเก็ต
การพัฒนาและออกแบบกอสรางแหลงน้ํา

1 23 - 29 พ.ย. 2562

ผูดํารงตําแหนง

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186

ขนาดเล็ก (Small water resources
development and design course)

2 1 - 13 มี.ค. 2563
3 16 - 22 พ.ค. 2563

ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
ทุกตําแหนง

ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายสุรเสกข ขันตี 09 0678 0180
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน

จํานวน 75 คน/รุน
คาลงทะเบียน 25,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร
ศึกษาดูงานการจัดการระบบเมืองอัจฉริยะ
แบบองครวมโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ณ เมืองพัทยา

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทอื่น ๆ

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ชื่อหลักสูตร
ระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
1 28 ก.พ. - 6 มี.ค. 2563 ผูดํารงตําแหนง

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186

(Information Management System
4.0 Course (IMS 4.0))

2 23 - 29 พ.ค. 2563
3 11 - 17 ก.ค. 2563

ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
ทุกตําแหนง

ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายสุรเสกข ขันตี 09 0678 0180
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน

การอนุรักษพลังงานและการใชพลังงานทดแทน

1 1 - 7 ก.พ. 2563

ผูดํารงตําแหนง

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186

เพื่อชุมชนทองถิ่น (Energy Consevervation

2 13 - 19 มิ.ย. 2563
3 4 - 10 ก.ค. 2563

ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
ทุกตําแหนง

ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายสุรเสกข ขันตี 09 0678 0180
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน

จํานวน 75 คน/รุน
คาลงทะเบียน 25,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา
และเมืองพัทยา

and Renewable Energy for Local
Communities Course)
จํานวน 75 คน/รุน
คาลงทะเบียน 25,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร
ศึกษาดูงานองคกรตนแบบ จํานวน 3 วัน
ไดแก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง มีระบบตึกอัจฉริยะ
และการเรียนการสอนในวิศวกรรมไฟฟา
พลังงาน และเมืองพัทยา

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2563
ประเภทอื่น ๆ

Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2562

ชื่อหลักสูตร
การบริหารผังเมืองเพื่อพัฒนาทองถิ่น

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผูเขารับการอบรม
1 1 - 31 ม.ค. 2563
ผูดํารงตําแหนง

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 09 0678 0186

(Training Course on “Urban planning
management for local development")

2 30 มี.ค. - 5 เม.ย. 2563 ขาราชการ/พนักงานสวนทองถิ่น
3 13 - 19 มิ.ย. 2563 ทุกตําแหนง

ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 09 0678 0192
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน

จํานวน 75 คน/รุน
คาลงทะเบียน 25,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร
ศึกษาดูงานในประเทศ จํานวน 3 วัน (รวมวันเดินทาง)

เมืองพัทยา และ/หรือ ชุมชนตนแบบเมืองชลบุรี

หรือ ขอนแกนโมเดล

1. ระยะเวลา และคาใชจายในการจัดการฝกอบรมบางหลักสูตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไว ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่เจาหนาที่ประจําหลักสูตร
2. ผูสนใจสามารถสมัครเขารับการฝกอบรมไดทาง www.lpdi.go.th หัวขอ สมัครอบรม หรือ สงใบสมัครเขารับการฝกอบรม ไดที่ โทรสาร (อัตโนมัต)ิ 0 2516 2106
ทั้งนี้ ยังไมตองชําระเงินคาลงทะเบียน จนกวาจะไดรับแจงเปนหนังสือจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซึ่งจะไดรับหนังสือกอนเปดโครงการอบรม ประมาณ 30 วัน
หากผูประสงคเขารับการฝกอบรม ไดชําระคาลงทะเบียนแลว และไมสามารถเขารับการฝกอบรมในรุนนั้นได ใหทําเรื่องแจงมายังสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น เพื่อขอคืนเงินคาลงทะเบียน
3. ตําแหนงอื่น ๆ ที่มีความประสงคจะเขารับการฝกอบรม ใหนําสงใบสมัคร โดยกรอกขอมูลสวนตัว และแจงความประสงคไดที่ โทรสาร 0 2516 2106 (จะพิจาณาเพื่อเปดการฝกอบรมฯ ตอไป)

การแกไขขอมูลสวนตัว (หนาสมัครอบรม LPDI)
การแกไขขอมูลสวนตัว ผูอบรมสามารถแกไขขอมูลสวนตัวไดดวยตัวเอง โดยมีวิธีการดังนี้
ใหผูอบรมเขาสูหนาสมัครอบรมของเว็ปไซตของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น (www.lpdi.go.th) โดยเขาผานเมนู
สมัครอบรม เมื่อเขาสูหนาสมัครอบรมแลวใหสังเกตุทางดานบนขวามมือจะมีเมนูแกไขขอมูลสวนตัว

ใหผูอบรมคลิ๊กที่เมนู “แกไขขอมมูลสวนตัว” โดยหนาจอจะแสดงหนาตางเพื่อเขาสูหนาแกไขขอมูล ใหผูอบรมพิมพเลข
บัตรประจําตัวประชาชน 13 หลัก ลงในชองที่กําหนดและคลิ๊กที่เมนูตรวจสอบขอมูล

หลังจากเขาสูหนาแกไขขอมูเปนที่เรียบรอยแลวใหผูอบรมทําการแกไขขอมูลสวนตัวใหเปนปจจุบัน และครบถวนแลว
ใหกดบันทึกก็จะเปนการเสร็จสิ้น

กรณีบันทึกขอมูลไมได

1. ใหผูอบรมตรวจสอบขอมูลอีกครั้งหากพบชองใดเปนสีแดงใหผูอบรมเติมขอมูลสวนนั้นใหสมบูรณ และกดบันทึกใหม
อีกครั้ง
2. หากเปนในสวนของชองเลขหมายเปนสีแดง ให ผูอบรมกรอกเลขหมายเบอร โทรศัพทของท านโดยให มีเพี ยงแต
หมายเลขเทานั้นไมมีอักขระใดขั้นและกดบันทึกใหมอีกครั้ง

