
ที่ มท ๐๘๐๗.๓/ ว 1289             กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
                   ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

              30 มิถุนายน 2559 

เรื่อง ประชาสัมพันธแผนการฝกอบรมไตรมาสที่ ๑ – ๔ ปงบประมาณ ๒๕60 

เรียน   นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง  

สิ่งที่สงมาดวย แผนการฝกอบรมไตรมาสที่ ๑ – ๔ ประจําปงบประมาณ ๒๕60 

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นไดกําหนด    
แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองทองถิ่น  ประจํ าป งบประมาณ 2560 ระหวาง                     
เดือนตุลาคม ๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60 รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย 

  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พิจารณาแลวเห็นวา โครงการฝกอบรมดังกลาว              
จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอหนวยงานของทาน จึงไดกําหนดหลักสูตรการฝกอบรม ประจําปงบประมาณ 2560         
ระหวางเดือน ตุลาคม ๒๕๕9 – กันยายน ๒๕60 ใหทานไดพิจารณาสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม          
อันจะนําไปสูการพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรในสังกัด รายละเอียดตามเอกสารที่สงมาพรอมนี้ และ
ขอความรวมมือแจงประชาสัมพันธใหบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ โดยสามารถดาวนโหลด 
ใบสมัคร หรือสมัครอบรมไดที่  www.lpdi.go.th อนึ่งผูที่สนใจเขารวมอบรมในหลักสูตรที่ไมไดระบุไว          
ในแผนการฝกอบรม สามารถสงใบสมัคร ระบุหลักสูตร และหวงระยะเวลาที่ประสงคจะเขารับการฝกอบรมได  
หากหลักสูตรดังกลาวมีผูสนใจสมัครมากเพียงพอ จะดําเนินการจัดอบรมหลักสูตรดังกลาวเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ           
ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามไดที่ สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทร. ๐๙-๐๖๗๘-๐๑๘๖              
โทรสาร ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖ , ๐-๒516-๔232 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดําเนินการ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ 

                                                  ; 

                                                               (นายชัยวัฒน ชื่นโกสุม) 
                                 รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                    อธิบดีกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 
 
 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม 
โทรสาร  ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖ , ๐-๒516-๔232 



Update ณ วันที ่30 มถุินายน 2559

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
 นายกเทศมนตรี  นายกเทศมนตรี
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท ยังไม่มีก าหนด  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชุมพล เหมือนสวัสด์ิ 090-678-0190

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท ยังไม่มีก าหนด  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณวัฒนา ไพบูลย์ธนะสิน 090-678-0183

 รองนายกเทศมนตรี  รองนายกเทศมนตรี
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท ยังไม่มีก าหนด  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชุมพล เหมือนสวัสด์ิ 090-678-0190

 รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท ยังไม่มีก าหนด  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณวัฒนา ไพบูลย์ธนะสิน 090-678-0183

 ทีป่รกึษานายกนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ทีป่รึกษานายก อบจ./ นายกเทศมนตร/ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท ยังไม่มีก าหนด  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณวัฒนา ไพบูลย์ธนะสิน 090-678-0183

 เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท ยังไม่มีก าหนด  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณวัฒนา ไพบูลย์ธนะสิน 090-678-0183

 ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล  ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท ยังไม่มีก าหนด  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-516-2106 , 02-516-4232)

อาจมีการปรับเปล่ียนช่วงเวลาการอบรมตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ให้ติดตามการเปล่ียนแปลงได้จากเว็ปไซต์ของสถาบันฯ

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560



Update ณ วันที ่30 มถุินายน 2559

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-516-2106 , 02-516-4232)

อาจมีการปรับเปล่ียนช่วงเวลาการอบรมตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ให้ติดตามการเปล่ียนแปลงได้จากเว็ปไซต์ของสถาบันฯ

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชุมพล เหมือนสวัสด์ิ 090-678-0190

 ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท ยังไม่มีก าหนด  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณวัฒนา ไพบูลย์ธนะสิน 090-678-0183

 ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารสว่นจงัหวดั  ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท ยังไม่มีก าหนด  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณวัฒนา ไพบูลย์ธนะสิน 090-678-0183

 สมาชกิสภาเทศบาล  สมาชสิภาเทศบาล
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท ยังไม่มีก าหนด  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชุมพล เหมือนสวัสด์ิ 090-678-0190

  พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท ยังไม่มีก าหนด  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณวัฒนา ไพบูลย์ธนะสิน 090-678-0183

 เลขานุการสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท ยังไม่มีก าหนด  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชุมพล เหมือนสวัสด์ิ 090-678-0190

 นักบริหารงานท้องถ่ินระดบัสูง 27 6 ก.พ. - 17 ม.ีค. 60  1. ด ารงต าแหน่ง/เคยด ารงต าแหน่งปลัด อปท.ระดบักลาง
 จ านวน 80 คน (6 สัปดาห)์ 28 17 เม.ย. - 26 พ.ค. 60  หรือ ที่ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เทียบเท่า มาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ
 ค่าลงทะเบียน 100,000 บาท 29 3 ก.ค. - 11 ส.ค. 60  2. ด ารงต าแหน่ง/เคยด ารงต าแหน่งรองปลดั อปท.ระดับกลาง
 (ศึกษาดูงานในประเทศ) 30 11 ก.ย. - 20 ต.ค. 60  หรือ ที่ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เทียบเท่า มาแลว้ไม่น้อยกว่า 4 ปี หรือ

 3. ด ารงต าแหน่ง/เคยด ารงต าแหน่ง หน.สป.ระดบัสูง หรอื ผอ.ส านักระดบัสูง

 หรือ ที ่ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เทียบเท่า มาแล้วไมน้่อยกว่า 2 ปี



Update ณ วันที ่30 มถุินายน 2559

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-516-2106 , 02-516-4232)

อาจมีการปรับเปล่ียนช่วงเวลาการอบรมตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ให้ติดตามการเปล่ียนแปลงได้จากเว็ปไซต์ของสถาบันฯ

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

 สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-0185
 ติดต่อ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 นักบริหารงานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) 26 28 พ.ย. - 29 ธ.ค. 59  ข้าราชการของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานการศึกษาระดับต้น
 จ านวน 100 คน/รุ่น (32 วัน) 27 6 ก.พ. - 9 ม.ีค. 60  หรอื นักวิชาการศึกษาช านาญการ หรอื ต าแหน่งตามมติ กท.ก าหนด

 ค่าลงทะเบียน 49,000 บาท 28 17 เม.ย. - 18 พ.ค. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 29 3 ก.ค. - 3 ส.ค. 60  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

30 25 ก.ย. - 26 ต.ค. 60  ติดต่อ คุณเสนาะ หามนตรี 090-678-0187
 ติดต่อ คุณนายศราวุธ สุวรรณรูป 090-678-0188
 ติดต่อ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 ผู้บริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) 17 28 พ.ย. - 27 ธ.ค. 59  ผู้อ านวยการ และ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ของ อปท.

 จ านวน 100 คน/รุ่น (30 วัน) 18 17 เม.ย. - 16 พ.ค. 60  หรือครูตามมต ิที ่กท.ก าหนด 
 ค่าลงทะเบียน 43,000 บาท 19 3 ก.ค. - 1 ส.ค. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 20 25 ก.ย. - 24 ต.ค. 60  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ คุณเสนาะ หามนตรี 090-678-0187
 ติดต่อ คุณนายศราวุธ สุวรรณรูป 090-678-0188
 ติดต่อ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 นักบริหารงานท้องถ่ิน 85 24 ต.ค. - 18 พ.ย. 59  ข้าราชการของ อปท. ต าแหน่งนักบรหิารงานท้องถ่ินระดับต้น
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 86 5 - 30 ธ.ค. 59  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท 87 9 ม.ค. - 3 ก.พ. 60  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 88 6 - 31 ม.ีค. 60  ติดต่อ คุณอนวูา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

89 17 เม.ย. - 12 พ.ค. 60  ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-0185
90 5 - 30 ม.ิย. 60
91 3 - 28 ก.ค. 60
92 14 ส.ค. - 8 ก.ย. 60

 นักบริหารงานชา่ง 68 7 พ.ย. - 2 ธ.ค. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานชา่งระดบัตน้
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 69 9 ม.ค. - 3 ก.พ. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท 70 13 ม.ีค. - 7 เม.ย. 60  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



Update ณ วันที ่30 มถุินายน 2559

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-516-2106 , 02-516-4232)

อาจมีการปรับเปล่ียนช่วงเวลาการอบรมตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ให้ติดตามการเปล่ียนแปลงได้จากเว็ปไซต์ของสถาบันฯ

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 71 29 พ.ค. - 23 ม.ิย. 60  ติดต่อ คุณเสนาะ หามนตรี 090-678-0187
72 31 ก.ค. - 25 ส.ค. 60  ติดต่อ คุณนายศราวุธ สุวรรณรูป 090-678-0188
73 25 ก.ย. - 20 ต.ค. 60

 นักบริหารงานการคลัง 73 24 ต.ค. - 18 พ.ย. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักบรหิารงานการคลังระดบัตน้
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 74 9 ม.ค. - 3 ก.พ. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท 75 13 ม.ีค. - 7 เม.ย. 60  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 76 17 เม.ย. - 12 พ.ค. 60  ติดต่อ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

77 12 ม.ิย. - 7 ก.ค. 60  ติดต่อ คุณชญานนท์ จุลมานพ 090-678-0189
78 7 ส.ค. - 1 ก.ย. 60

 นักบรหิารงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม 25 21 พ.ย. - 16 ธ.ค. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักบรหิารงานสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้มระดบัตน้

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 26 9 ม.ค. - 3 ก.พ. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท 27 13 ม.ีค. - 7 เม.ย. 60  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 28 15 พ.ค. - 9 ม.ิย. 60  ติดต่อ คุณอนวูา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

29 10 ก.ค. - 4 ส.ค. 60  ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-0185
30 25 ก.ย. - 20 ต.ค. 60

 นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม 17 21 พ.ย. - 16 ธ.ค. 59  ข้าราชการของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคมระดับต้น

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 18 13 ก.พ. - 10 ม.ีค. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท 19 17 เม.ย. - 12 พ.ค. 60  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 20 3 - 28 ก.ค. 60  ติดต่อ คุณอนวูา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

21 11 ก.ย. - 6 ต.ค. 60  ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-0185

 นักบริหารงานทัว่ไป 61 24 ต.ค. - 18 พ.ย. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานทัว่ไประดบัตน้
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 62 5 - 30 ธ.ค. 59  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท 63 9 ม.ค. - 3 ก.พ. 60  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 64 13 ม.ีค. - 7 เม.ย. 60  ติดต่อ คุณอนวูา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

65 17 เม.ย. - 12 พ.ค. 60  ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-0185
66 12 ม.ิย. - 7 ก.ค. 60
67 10 ก.ค. - 4 ส.ค. 60
68 11 ก.ย. - 6 ต.ค. 60



Update ณ วันที ่30 มถุินายน 2559

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-516-2106 , 02-516-4232)

อาจมีการปรับเปล่ียนช่วงเวลาการอบรมตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ให้ติดตามการเปล่ียนแปลงได้จากเว็ปไซต์ของสถาบันฯ

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

 นักบริหารงานการเกษตร 2 6 ก.พ. - 3 ม.ีค. 60  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานการเกษตรระดบัตน้
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 ติดต่อ คุณชญานนท์ จุลมานพ 090-678-0189

 นักบริหารงานประปา 1 5 - 30 ธ.ค. 59  ข้าราชการของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานประปาระดับต้น
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 ติดต่อ คุณชญานนท์ จุลมานพ 090-678-0189

 นักวิชาการพัสดุ 8 24 ต.ค. - 18 พ.ย. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 9 10 ก.ค. - 4 ส.ค. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชญานนท์ จุลมานพ 090-678-0189

 นักวิชาการคลัง 8 21 พ.ย. - 16 ธ.ค. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักวิชาการคลัง
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 9 12 ม.ิย. - 7 ก.ค. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชญานนท์ จุลมานพ 090-678-0189

 นักวิชาการเกษตร 9 15 พ.ค. - 9 ม.ิย. 60  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณอนวูา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-0185

 นักพัฒนาชมุชน 15 21 พ.ย. - 16 ธ.ค. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักพัฒนาชมุชน
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 16 6 ก.พ. - 3 ม.ีค. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท 17 15 พ.ค. - 9 ม.ิย. 60  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 18 7 ส.ค. - 1 ก.ย. 60  ติดต่อ คุณอนวูา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-0185



Update ณ วันที ่30 มถุินายน 2559

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-516-2106 , 02-516-4232)

อาจมีการปรับเปล่ียนช่วงเวลาการอบรมตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ให้ติดตามการเปล่ียนแปลงได้จากเว็ปไซต์ของสถาบันฯ

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

 นักสังคมสงเคราะห์  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ ยังไม่มีก าหนด  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท ถ้าสนใจให้ยื่นใบสมัครไวก้่อน  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณอนวูา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-0185

 วิศวกรโยธา 7 22 ส.ค. - 22 ก.ย. 60 ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งวิศวกรโยธา
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณเสนาะ หามนตรี 090-678-0187

 ติดต่อ คุณนายศราวุธ สุวรรณรูป 090-678-0188

 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 6 ก.พ. - 3 ม.ีค. 60  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 2 7 ส.ค. - 1 ก.ย. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชญานนท์ จุลมานพ 090-678-0189

 ติดต่อ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 นักจัดการงานทัว่ไป 3 24 ต.ค. - 18 พ.ย. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักจัดการงานทัว่ไป
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 4 6 ก.พ. - 3 ม.ีค. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท 5 17 เม.ย. - 12 พ.ค. 60  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 6 10 ก.ค. - 4 ส.ค. 60  ติดต่อ คุณอนวูา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

7 11 ก.ย. - 6 ต.ค. 60  ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-0185

 นักประชาสัมพันธ์ 4 22 พ.ค. - 16 ม.ิย. 60  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักประชาสัมพันธ์
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชญานนท์ จุลมานพ 090-678-0189

 ติดต่อ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 การพัฒนานักกฎหมายท้องถ่ิน 15 28 พ.ย. - 24 ธ.ค. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนิตกิร
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 16 6 ก.พ. - 4 ม.ีค. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 



Update ณ วันที ่30 มถุินายน 2559

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-516-2106 , 02-516-4232)

อาจมีการปรับเปล่ียนช่วงเวลาการอบรมตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ให้ติดตามการเปล่ียนแปลงได้จากเว็ปไซต์ของสถาบันฯ

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

 ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท 17 15 พ.ค. - 10 ม.ิย. 60  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 18 7 ส.ค. - 2 ก.ย. 60  ติดต่อ คุณอนวูา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-0185

 การพัฒนานักกฎหมายท้องถ่ินระดับกลาง 5 7 พ.ย. - 3 ธ.ค. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนิตกิรตัง้แตร่ะดบัช านาญงานขึน้ไป และ

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 6 6 ม.ีค. - 1 เม.ย. 60  ผ่านการอบรมการพัฒนานักกฎหมายท้องถ่ินมาแล้ว
 ค่าลงทะเบียน 42,000 บาท 7 12 ม.ิย. - 8 ก.ค. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 8 11 ก.ย. - 7 ต.ค. 60  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ คุณอนวูา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192
 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-0185

 นักปอ้งกันและบรรเทาสาธาณภัย 4 7 พ.ย. - 2 ธ.ค. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 5 6 - 31 ม.ีค. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท 6 31 ก.ค. - 25 ส.ค. 60  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 5 13 ก.พ. - 10 ม.ีค. 60  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักวิชาการจัดเก็บรายได้
 จ านวน 100 คน (4 สัปดาห)์ 6 3 - 28 ก.ค. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 ติดต่อ คุณชญานนท์ จุลมานพ 090-678-0189

 นายชา่งไฟฟ้า 3 7 ส.ค. - 1 ก.ย. 60  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนายชา่งไฟฟ้า
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณเสนาะ หามนตรี 090-678-0187

 ติดต่อ คุณนายศราวุธ สุวรรณรูป 090-678-0188

 นายชา่งโยธา 1 22 พ.ค. - 16 มิ.ค. 60  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนายชา่งโยธา
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณเสนาะ หามนตรี 090-678-0187

 ติดต่อ คุณนายศราวุธ สุวรรณรูป 090-678-0188



Update ณ วันที ่30 มถุินายน 2559

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-516-2106 , 02-516-4232)

อาจมีการปรับเปล่ียนช่วงเวลาการอบรมตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ให้ติดตามการเปล่ียนแปลงได้จากเว็ปไซต์ของสถาบันฯ

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

  กลยทุธก์ารบรหิารของนักบรหิารงานทอ้งถ่ิน 21 19 - 30 ธ.ค. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานท้องถ่ิน 
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์ 22 27 ม.ีค. - 7 เม.ย. 60  ทีผ่่านการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานท้องถ่ิน 
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท 23 19 - 30 ม.ิย. 60  จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินแล้ว
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ คุณอนวูา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192
 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-0185

 กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง 17 19 - 30 ธ.ค. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานชา่ง
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์ 18 15 - 26 พ.ค. 60   ที่ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรนักบริหารงานช่างจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินแลว้

 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ คุณเสนาะ หามนตรี 090-678-0187
 ติดต่อ คุณนายศราวุธ สุวรรณรูป 090-678-0188

 กลยทุธก์ารบรหิารของนักบรหิารงานการคลงั 18 19 - 30 ธ.ค. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานการคลัง 
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์ 19 13 - 24 ม.ีค. 60  ทีผ่่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท 20 19 - 30 ม.ิย. 60  จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินแล้ว
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 21 28 ส.ค. - 8 ก.ย. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ คุณชญานนท์ จุลมานพ 090-678-0189
 ติดต่อ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 
 กลยทุธก์ารบริหารของนักบริหารงานทั่วไป 11 19 - 30 ธ.ค. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานทัว่ไป
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์ 12 20 - 31 ม.ีค. 60  ทีผ่่านการฝึกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทัว่ไป
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท 13 19 - 30 ม.ิย. 60  จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินแล้ว
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 14 28 ส.ค. - 8 ก.ย. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ คุณอนวูา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192
 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-0185

 การตรวจสอบภายในระดบัตน้ 6 6 - 11 ม.ีค. 60  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน 



Update ณ วันที ่30 มถุินายน 2559

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-516-2106 , 02-516-4232)

อาจมีการปรับเปล่ียนช่วงเวลาการอบรมตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ให้ติดตามการเปล่ียนแปลงได้จากเว็ปไซต์ของสถาบันฯ

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

 จ านวน 100 คน/รุ่น (6 วัน)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชญานนท์ จุลมานพ 090-678-0189

 การตรวจสอบภายในระดบักลาง 8 12 - 17 ม.ิย. 60  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน 
 จ านวน 100 คน/รุ่น (6 วัน)  ทีผ่่านการอบรม หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดบัตน้มาแล้ว
 ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ คุณชญานนท์ จุลมานพ 090-678-0189

 การตรวจสอบภายในระดบัสูง 5 31 ก.ค. - 5 ส.ค. 60  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน 
 จ านวน 100 คน/รุ่น (6 วัน)  ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับต้นและระดับกลางของ

 ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินแล้ว
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ คุณชญานนท์ จุลมานพ 090-678-0189

  สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง 18 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 59  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกต าแหน่ง
 บัญช ีพัสด ุและงบประมาณ 19 6 - 10 ก.พ. 60  ที่มีความสนใจในด้านการเงิน การคลัง และวิธีจัดการพัสดุ ของ อปท.

 จ านวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห)์ 20 3 - 7 เม.ย. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท 21 4 - 8 ก.ย. 60  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชญานนท์ จุลมานพ 090-678-0189

 ติดต่อ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 กรณศึีกษาทางการเงินและการคลงั 11 31 ต.ค. - 4 พ.ย. 59  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกต าแหน่ง
 ในข้อทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ 12 6 - 10 ก.พ. 60  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 และค าวินิจฉยัของศาลปกครอง 13 3 - 7 เม.ย. 60  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 จ านวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห)์ 14 29 พ.ค. - 2 ม.ิย. 60  ติดต่อ คุณชญานนท์ จุลมานพ 090-678-0189
 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท 15 4 - 8 ก.ย. 60  ติดต่อ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม 8 19 - 20 พ.ย. 59  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกต าแหน่ง
 ส้าเร็จรูป การจัดเกบ็ค่าน้้าระบบประปา 9 25 - 26 ธ.ค. 59  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง



Update ณ วันที ่30 มถุินายน 2559

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-516-2106 , 02-516-4232)

อาจมีการปรับเปล่ียนช่วงเวลาการอบรมตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ให้ติดตามการเปล่ียนแปลงได้จากเว็ปไซต์ของสถาบันฯ

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2560 ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

 จ านวน 50 คน/รุ่น (5 วัน)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท  ติดต่อ คุณอรรถกร แปะทลุง 090-678-0177
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร

 การจัดท้าภาพหรือการฟิกเพือ่การส่ือสาร 1 25 - 27 พ.ย. 59  บุคลากรของ อปท.ทุกต าแหน่ง
 (Infographics)  ***การออกแบบและสร้างส่ือ Infographics เพือ่ประชาสัมพนัธข์อ้มูลขององค์กร

 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 วัน)  ***ฝึกใหผู้้เข้าการอบรมมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในการออกแบบ
 ค่าลงทะเบียน 4,500 บาท  ***นโยบายรัฐบาล
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ คุณอรรถกร แปะทลุง 090-678-0177

 การพฒันาบคุลากรองค์กรปกครองทอ้งถิน่ 1 23 - 30 ส.ค.59  ส าหรับ ปลัด/รองปลัด/หัวหน้าส านักปลัด/ผอ.กองตา่งๆ
 สู่มาตรฐานสูงอยา่งมอือาชพี (ฝ่ายขา้ราชการประจ า)  เพือ่เพิม่พูนความรู้การพัฒนาบุคลากร อปท. สู่การท างาน
 จ านวน 100 คน/รุ่น (8 วัน)  มาตรฐานสูงอยา่งมืออาชีพ และพัฒนาสมรรถนะบคุลากร อปท.
 ค่าลงทะเบียน 16,000 บาท  สู่องค์การสมรรถนะผลงานสูง
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร

 สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 การพฒันาบคุลากรองค์กรปกครองทอ้งถิน่ 1 13 - 20 ก.ย.59  นายก/รองนายก อปท.ที่ผ่านการอบรมหลกัสตูรนายก/รองนายก อปท.
 สู่องค์กรสมรรถนะสูง (ฝ่ายการเมือง)  จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นมาแล้ว
 จ านวน 100 คน/รุ่น (8 วัน)  เพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงของ อปท.ใหม้ีสมรรถนะการท างาน
 ค่าลงทะเบียน 16,000 บาท  มาตรฐานสูงอยา่งมืออาชีพด้านการบริหารยทุธศาสตร์ เพื่อสร้าง
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยัง่ยืน การบริหารองค์กรสมัยใหม่

 สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186



Update ณ วันที ่13 มถุินายน 2559

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
 นักทรัพยากรบุคคล 3 24 ต.ค. - 18 พ.ย. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
 จ านวน 80 คน (4 สัปดาห)์ 4 9 ม.ค. - 3 ก.พ. 60  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย

 ค่าลงทะเบยีนคนละ 30,500 บาท 5 6 - 31 ม.ีค. 60  หรือ โรงเรียนขา้ราชการท้องถิ่น ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 6 15 พ.ค. - 9 ม.ิย. 60  ติดต่อ คุณพงษ์นรินทร ตันเทีย่ง 090-678-0179
7 7 ส.ค. - 1 ก.ย. 60  ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
8 2 - 27 ต.ค. 60  ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

 นักวิชาการศึกษา 52 24 ต.ค. - 18 พ.ย. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา
 จ านวน 80 คน (4 สัปดาห)์ 53 17 เม.ย. - 12 พ.ค. 60  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย

 ค่าลงทะเบยีนคนละ 30,500 บาท 54 7 ส.ค. - 1 ก.ย. 60  หรือ โรงเรียนขา้ราชการท้องถิ่น ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณพงษ์นรินทร ตันเทีย่ง 090-678-0179
 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

 นักวิชาการเงินและบัญชี 23 24 ต.ค. - 18 พ.ย. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
 จ านวน 80 คน (4 สัปดาห)์ 24 6 ก.พ. - 3 ม.ีค. 60  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย

 ค่าลงทะเบยีนคนละ 30,500 บาท 25 17 เม.ย. - 12 พ.ค. 60  หรือ โรงเรียนขา้ราชการท้องถิ่น ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 26 10 ก.ค. - 4 ส.ค. 60  ติดต่อ คุณพงษ์นรินทร ตันเทีย่ง 090-678-0179
 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

 นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
 จ านวน 80 คน (4 สัปดาห)์  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย

 ค่าลงทะเบยีนคนละ 30,500 บาท ยังไม่มีก าหนด  หรือ โรงเรียนขา้ราชการท้องถิ่น ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร ถ้าสนใจให้ยื่นใบสมัครไว้ก่อน  ติดต่อ คุณพงษ์นรินทร ตันเทีย่ง 090-678-0179
 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

 นักวเิคราะห์นโยบายและแผน 64 26 ก.ย. - 21 ต.ค. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน
 จ านวน 80 คน (4 สัปดาห)์ 65 26 ก.ย. - 21 ต.ค. 59  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย

 ค่าลงทะเบยีนคนละ 30,500 บาท 66 9 ม.ค. - 3 ก.พ. 60  หรือ โรงเรียนขา้ราชการท้องถิ่น ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 67 6 - 31 ม.ีค. 60  ติดต่อ คุณพงษ์นรินทร ตันเทีย่ง 090-678-0179
68 15 พ.ค. - 9 ม.ิย. 60  ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ศูนย์คลองหก) อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โครงการฝึกอบรมปงีบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กนัยายน 2559

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)
และ โรงเรียนข้าราชการท้องถิ่น อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี



Update ณ วันที ่13 มถุินายน 2559

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ศูนย์คลองหก) อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โครงการฝึกอบรมปงีบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กนัยายน 2559

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)
และ โรงเรียนข้าราชการท้องถิ่น อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

69 10 ก.ค. - 4 ส.ค. 60  ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184
70 4 - 29 ก.ย. 60
71 2 - 27 ต.ค. 60

 เจ้าพนักงานธุรการ 91 21 พ.ย. - 16 ธ.ค. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 
 จ านวน 80 คน (3 สัปดาห)์ 92 6 ก.พ. - 3 ม.ีค. 60  และพนักงานจา้ง/ลกูจา้ง ต าแหน่งผู้ชว่ยเจา้พนักงานธุรการ (แนบค าสั่ง)

 ค่าลงทะเบยีนคนละ 22,500 บาท 93 12 ม.ิย. - 7 ก.ค. 60  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย

 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 94 7 ส.ค. - 1 ก.ย. 60  หรือ โรงเรียนขา้ราชการท้องถิ่น ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

95 4 - 29 ก.ย. 60  ติดต่อ คุณพงษ์นรินทร ตันเทีย่ง 090-678-0179
 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

 เจ้าพนักงานพัสดุ 56 21 พ.ย. - 16 ธ.ค. 59  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งเจ้าพนักงานพัสด ุ
 จ านวน 80 คน (3 สัปดาห)์ 57 6 ก.พ. - 3 ม.ีค. 60  และพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ต าแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (แนบค าสั่ง)

 ค่าลงทะเบยีนคนละ 22,500 บาท 58 16 เม.ย. - 12 พ.ค. 60  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย

 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 59 10 ก.ค. - 4 ส.ค. 60  หรือ โรงเรียนขา้ราชการท้องถิ่น ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

60 2 - 27 ต.ค. 60  ติดต่อ คุณพงษ์นรินทร ตันเทีย่ง 090-678-0179
 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

 เจา้พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั 9 15 พ.ค - 9 ม.ิย. 60  ข้าราชการของ อปท. ต าแหน่งเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

 จ านวน 80 คน (3 สัปดาห)์  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย

 ค่าลงทะเบยีนคนละ 23,500 บาท  หรือ โรงเรียนขา้ราชการท้องถิ่น ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณพงษ์นรินทร ตันเทีย่ง 090-678-0179
 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 57 21 พ.ย. - 16 ธ.ค. 59  ขา้ราชกาของ อปท. ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
 จ านวน 80 คน (3 สัปดาห)์ 58 6 - 31 ม.ีค. 60  และพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ต าแหน่งผู้ชว่ยเจ้าพนักงานการเงินและบัญช ี(แนบค าสั่ง)

 ค่าลงทะเบยีนคนละ 22,500 บาท 59 12 ม.ิย. - 7 ก.ค. 60  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย

 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  หรือ โรงเรียนขา้ราชการท้องถิ่น ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

 ติดต่อ คุณพงษ์นรินทร ตันเทีย่ง 090-678-0179
 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185



Update ณ วันที ่13 มถุินายน 2559

หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (ศูนย์คลองหก) อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

โครงการฝึกอบรมปงีบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - กนัยายน 2559

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)
และ โรงเรียนข้าราชการท้องถิ่น อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 48 9 ม.ค. - 3 ก.พ. 60  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้
 จ านวน 80 คน (3 สัปดาห)์ 49 12 ม.ิย. - 7 ก.ค. 60  และพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ต าแหน่งผู้ชว่ยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได ้ (แนบค าสั่ง)

 ค่าลงทะเบยีนคนละ 22,500 บาท  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชมุอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย

 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  หรือ โรงเรียนขา้ราชการท้องถิ่น ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จงัหวัดปทุมธานี

 ติดต่อ คุณพงษ์นรินทร ตันเทีย่ง 090-678-0179
 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184



 
ข่าวประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรม 

  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ก าหนดแผนการฝึกอบรมบุคลากรท้องถิ่น  
ไตรมาส  1  - 4  ประจ าปี งบประมาณ 25 60 ระหว่ า ง เดื อนตุ ล าคม  2559 – กั นยายน 2560                        
ณ ศูนย์ฝึกอบรมคลองหนึ่ ง  ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี                 
และศูนย์คลองหก อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปีมหาดไทย ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี        
ตามรายละเอียดที่แนบ 
  วิธีสมัครอบรม  

1. สมัครทางเว็บไซต์ www.lpdi.go.th วิธีการดังต่อไปนี้  
1.1 เข้าสู่เมน ู                        ด้านขวามือของหน้าจอ 
1.2. เลือกหลักสูตร คลิ๊กเลือก สมัครอบรม  
1.3 กรอกเลขประจ าตัว 13 หลัก แล้วกดปุ่มสมัคร 
1.4 หากระบบมีข้อมูลจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดปุ่มสมัคร 
      หากระบบไม่มีข้อมูลให้กรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มสมัคร 
1.5 ระบบจะแสดงหลักสูตรขึ้นมาให้เลือกหลักสูตรที่ต้องการแล้วกดปุ่มสมัคร 
1.6 เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วสั่งพิมพ์เอกสาร 2 ฉบับ ดังนี้ 
 - ใบสมัคร ให้เสนอผู้บังคับบัญชา 
 - ใบโอนเงิน ให้น าไปช าระท่ีธนาคารกรุงไทย ใบโอนเงินตัวจริงให้น าส่งฝ่ายการเงินและ 
       ถ่ายส าเนา 1  ฉบับ ถือไปวันรายงานตัว (ปัญหาการสมัคร ติดต่อ 09-0678-0177) 

2. สมัครทางโทรสาร หมายเลข 0-2516-2106 , 0-2516-4232 
ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.lpdi.go.th ด้านขวามือของหน้าจอ 

3. สมัครทางไปรษณีย์ 
3.1 ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.lpdi.go.th ด้านขวามือของหน้าจอ 
3.2 กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน 
3.3 ส่งใบสมัครไปที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์ฝึกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 
ถนนพหลโยธิน อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110  
 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม  
หลักสูตรการเมือง  คุณอภิชา จินดาสวัสดิ์  09-0678-0191 

คุณวัฒนา ไพบูลย์ธนะสิต 09-0678-0183 
คุณชุมพล เหมือนสวัสดิ์  09-0678-0190 

หลักสูตรข้าราชการ คุณวินัย สาดฟัก   09-0678-0185 
    คุณเสนาะ หามนตรี  09-0678-0188 
    คุณชนัดดา นครศรี  09-0678-0186 
    คุณอรรถกร แปะทลุง  09-0678-0177 

สมัครอบรม 

http://www.lpdi.go.th/
http://www.lpdi.go.th/
http://www.lpdi.go.th/


 

 

 

 

ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น 

 
หลักสูตร.........................................................................................รุน่........................ระหว่างวันท่ี........................................................... 

 
วันที่เขียน.......................................................................... 

ชื่อ-นามสกุล (ตัวบรรจง) ............................................................................................................................................................................................................... 

หมายเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก.........................................................................................................................................................................................                                                                                                          

*ต าแหน่ง..................................................................ระดับ.......................................สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..……………………………………….……… 

อ าเภอ.................................จังหวัด................................................รหัสไปรษณีย์....................................โทรศัพท์มือถือ...............................................................  

โทรศัพท์ส านักงาน.......................................................แฟกช์...................................................E-mail address………………………………………….………................. 
 
ค าอธิบาย  
 
 

 ขอรับรองว่าข้อมูลดังกล่าวข้างต้นของผู้สมัครฯ เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงชื่อ..........................................................................ผู้สมัคร  ลงชื่อ...............................................................................ผู้บังคับบญัชา 

    (............................................................................ )                                      (...............................................................................) 

        ปลัด/รองปลัด อบจ./เทศบาล/อบต...................................................... 
 
 

อนุญาตให้เข้ารับการศึกษาอบรมและอนุมัติให้ยืมเงินทดรองจ่ายค่าลงทะเบียนการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าวได้ 
จ านวน  .............................................  บาท  (   .............................................................................   ) 
 
 

       ลงชื่อ.......................................................................................................... 

                                      (                                                                      ) 

       นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต................................................ 

               วันที่................เดือน.............................................พ.ศ.............. 

 
หมายเหตุ 1. FAX ใบสมัคร ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2516-4232 

  2. การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อ สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่นได้รับใบสมัคร และมีการติดต่อกลับ รับเงินค่าลงทะเบยีนเรยีบร้อยแล้วเทา่นั้น 
  3. สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงห้วงเวลาการฝึกอบรมตามความเหมาะสม 
  4. ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ มือถอื 09-0678-0177-186  

 *การระบุต าแหน่งให้ระบุต าแหน่งทางบริหาร และต าแหน่งตามสายงาน ให้ชัดเจน เช่น ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานคลัง) เป็นต้น 
**การระบุวุฒิการศึกษาและสาขา กรณีมีหลายวุฒิให้ระบุวุฒิและสาขาที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งเท่านั้น 

 

 

 

รอง ผอ.สพบ...................................... 

ผอ.สนฝ.............................................. 

นทบ.ชก.............................................. 

พิมพ์/ทาน........................................... 
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