
ที ่มท ๐๘๐๗.๓/ ว 1369             กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
                   ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

           15  สิงหาคม  ๒๕๕7 

เรื่อง ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕8 

เรียน   นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนการฝึกอบรมไตรมาสที่ ๑ – ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕8 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นได้ก าหนดแผนการฝึกอบรม        
บุคลากรขององค์กรปกครองท้องถิ่น  ประจ าเดือนตุลาคม ๒๕๕7 – กันยายน ๒๕๕8 รายละเอียด           
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พิจารณาแล้วเห็นว่า โครงการฝึกอบรมดังกล่าว              
จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อหน่วยงานของท่าน จึงได้ก าหนดหลักสูตรการฝึกอบรมประจ าเดือน ตุลาคม ๒๕๕7 – กันยายน ๒๕๕8       
ให้ท่านได้พิจารณาส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม อันจะน าไปสู่การพัฒนาสมรรถนะและศักยภาพบุคลากรในสังกัด    
รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้ และขอความร่วมมือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ     
โดยสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หรือสมัครอบรมได้ที่  www.lpdi.go.th อนึ่งผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม           
ในหลักสูตรที่ไม่ได้ระบุไว้ในแผนการฝึกอบรม สามารถส่งใบสมัคร ระบุหลักสูตร และห้วงระยะเวลาที่ประสงค์
จะเข้ารับการฝึกอบรมได้ หากหลักสูตรดังกล่าวมีผู้สนใจสมัครมากเพียงพอ จะจัดอบรมหลักสูตรดังกล่าว
เพ่ิมเติมเป็นกรณีพิเศษ โดยติดต่อสอบถามที่ ๐-๒๕๑๖-๔๐๘๐ ต่อ ๑๗๒ – ๑๗๓ หรือ ๐๙-๐๖๗๘-๐๑๘๖ 
โทรสาร ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖ , ๐-๒516-๔232 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ 

                                                                 ขอแสดงความนับถือ 

                                                ; 

                                                                 (นายสมดี คชายั่งยืน) 
                                  รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
                     อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 
 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม 
โทรศัพท ์๐-๒๕๑๖-๔๐๘๐ ต่อ ๑๗๒-๑๗๓ 
โทรสาร  ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖ , ๐-๒516-๔232 



Update ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2558

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
1  นายกเทศมนตรี 37 17 ส.ค. - 4 ก.ย. 58  นายกเทศมนตรี

 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์ 38 7 - 25 ธ.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท 39 29 ก.พ. - 18 ม.ีค. 59  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชุมพล เหมือนสวัสด์ิ 090-678-0190

2  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 52 14 ก.ย. - 2 ต.ค. 58  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์ 53 16 พ.ย. - 4 ธ.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท 54 8 - 26 ก.พ. 59  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณวัฒนา ไพบูลย์ธนะสิน 090-678-0183

3  รองนายกเทศมนตรี 36 17 ส.ค. - 4 ก.ย. 58  รองนายกเทศมนตรี
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์ 37 7 - 25 ธ.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท 38 29 ก.พ. - 18 ม.ีค. 59  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชุมพล เหมือนสวัสด์ิ 090-678-0190

4  รองนายกองค์การบรหิารส่วนต าบล 41 24 ส.ค. - 11 ก.ย. 58  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์ 42 16 พ.ย. - 4 ธ.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท 43 8 - 26 ก.พ. 59  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณวัฒนา ไพบูลย์ธนะสิน 090-678-0183

5  ที่ปรึกษานายกนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 3 8 - 19 ก.พ. 59  ทีป่รึกษานายก อบจ./ นายกเทศมนตรี/ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล

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

6  เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 32 15 - 26 ม.ิย. 58  เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์ 33 14 - 25 ก.ย. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท 34 14 - 25 ธ.ค. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 35 29 ม.ีค. - 8 เม.ย. 59  ติดต่อ คุณวัฒนา ไพบูลย์ธนะสิน 090-678-0183

7  ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล 29 14 ก.ย. - 2 ต.ค. 58  ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์ 30 7 - 25 ธ.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)



Update ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2558

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)

 ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท 31 21 ม.ีค. - 8 เม.ย. 59  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชุมพล เหมือนสวัสด์ิ 090-678-0190

8  ประธาน/รองประธานสภา 38 22 มิ.ย. - 10 ก.ค. 58  ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
 องค์การบริหารส่วนต าบล 39 14 ก.ย. - 2 ต.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์ 40 14 - 25 ธ.ค. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท 41 29 ม.ีค. - 8 เม.ย. 59  ติดต่อ คุณวัฒนา ไพบูลย์ธนะสิน 090-678-0183
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร

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

10  สมาชกิสภาเทศบาล 55 1 - 12 ม.ิย. 58  สมาชสิภาเทศบาล
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์ 56 17 - 28 ส.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท 57 2 - 13 พ.ย. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 58 4 - 15 ม.ค. 59  ติดต่อ คุณชุมพล เหมือนสวัสด์ิ 090-678-0190

59 28 ม.ีค. - 8 เม.ย. 59

11  พัฒนาศักยภาพสมาชกิสภา 27 1 - 12 ม.ิย. 58  สมาชกิสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
 องค์การบริหารส่วนต าบล 28 17 - 28 ส.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์ 29 2 - 13 พ.ย. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท 30 4 - 15 ม.ค. 59  ติดต่อ คุณวัฒนา ไพบูลย์ธนะสิน 090-678-0183
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 31 28 ม.ีค. - 8 เม.ย. 59

12  เลขานุการสภาองค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 28 15 - 26 ม.ิย. 58  เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์ 29 14 - 25 ก.ย. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท 30 14 - 25 ธ.ค. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 31 29 ม.ีค. - 8 เม.ย. 59  ติดต่อ คุณชุมพล เหมือนสวัสด์ิ 090-678-0190

13  นักบริหารงานท้องถ่ินระดบัสูง 21  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท.ต าแหน่งนักบริหารงานระดับ 8 ขึน้ไป 

 จ านวน 80 คน (6 สัปดาห)์ 22 ยังไม่มีก าหนด  ทีผ่่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานของสถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถ่ิน

 ค่าลงทะเบียน 205,500 บาท 23 ถา้สนใจให้ยื่นใบสมัครไว้กอ่น  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 



Update ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2558

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)

 (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณอภิชา จินดาสวัสด์ิ 090-678-0191

14  นักบริหารงานการปกครองท้องถ่ินมืออาชีพ 4 ขา้ราชการท้องถ่ินระดับ 9 /ระดับ 8 ที่ด ารงต าแหน่งระดับ 8 มาแลว้

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ ไมน้่อยกว่า 3 ป ีและผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทอ้งถ่ินระดบัสูง

 ค่าลงทะเบียน 195,000 บาท ยังไม่มีก าหนด  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ศูนยค์ลองหนึง่ อาคารสาโรช

 (ศึกษาดูงานต่างประเทศ) ถา้สนใจให้ยื่นใบสมัครไว้กอ่น  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณอภิชา จินดาสวัสด์ิ 090-678-0191

15  นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 76 7 ก.ย. - 2 ต.ค. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งปลดั/รองปลดัเทศบาล 

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 77 19 ต.ค. -13 พ.ย. 58  และปลัด/รองปลัด อบต. ระดบั 6 ขึ้นไป
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท 78 4 - 29 ม.ค. 59  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 79 14 ม.ีค. -8 เม.ย. 59  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

80 18 เม.ย. - 13 พ.ค. 59  ติดต่อ คุณอนูวา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
16  นักบริหารงานชา่ง 61 29 มิ.ย. - 24 ก.ค. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดบั 6 ขึ้นไป

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 62 7 ก.ย. - 2 ต.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท 63 30 พ.ย. - 24 ธ.ค. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 64 14 ม.ีค. -8 เม.ย. 59  ติดต่อ คุณณัฐมณฑ์ มีมงคล 090-678-0187

17  นักบริหารงานคลัง 65 15 มิ.ย. - 10 ก.ค. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดบั 6 ขึ้นไป

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 66 10 ส.ค. - 4 ก.ย. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท 67 2 - 27 พ.ย. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 68 1 - 26 ก.พ. 59  ติดต่อ คุณชนัดดา นครศรี 090-678-0186

69 18 เม.ย. - 13 พ.ค. 59

19  นักบรหิารการศึกษา (ตามมติ ก.ท.) 15 25 พ.ค. - 25 ม.ิย. 58  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดบั 6 ขึน้ไป

 จ านวน 100 คน/รุ่น (32 วัน) 16 29 มิ.ย. - 30 ก.ค. 58  หรอื นักวิชาการศึกษา ระดับ 6 หรอืต าแหน่งตามมติ กท.ก าหนด

 ค่าลงทะเบียน 49,000 บาท 17 3 ส.ค. - 3 ก.ย. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 18 31 ส.ค. - 1 ต.ค. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

19 5 ต.ค. - 3 พ.ย. 58  ติดต่อ คุณณัฐมณฑ์ มีมงคล 090-678-0187
20 9 พ.ย. - 10 ธ.ค. 58  ติดต่อ คุณเสนาะ หามนตรี 090-678-0188

 ติดต่อ คุณชนัดดา นครศรี 090-678-0186



Update ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2558

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)

20  นักบริหารการศึกษา (เพ่ิมเติมตามมติ ก.ท.) 6 24 ส.ค. - 6 ก.ย. 58  ขา้ราชการของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดบั 6 ขึน้ไป

 จ านวน 100 คน/รุ่น (14 วัน)  ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษาของสถาบันพัฒนาบุคลากรมาแล้ว

 ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ คุณชนัดดา นครศรี 090-678-0186
 ติดต่อ คุณเศรษฐการ จุลมานพ 090-678-0189

21  ผู้บริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) 12 13 ก.ค. - 11 ส.ค. 58  ผู้อ านวยการ และ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ของ อปท.

 จ านวน 100 คน/รุ่น (30 วัน) 13 31 ส.ค. - 29 ก.ย. 58  หรือครูตามมติ ที่ กท.ก าหนด (ครู ค.ศ. 2 หรือ ครูช านาญการขึ้นไป)

 ค่าลงทะเบียน 43,000 บาท 14 5 ต.ค. - 3 พ.ย. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 15 9 พ.ย. - 8 ธ.ค. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ คุณณัฐมณฑ์ มีมงคล 090-678-0187
 ติดต่อ คุณเสนาะ หามนตรี 090-678-0188

22  ผู้บริหารสถานศึกษา (เพ่ิมเตมิตามมต ิก.ท.) 4 18 - 31 พ.ค. 58  ผู้อ านวยการ และ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ของ อปท.
 จ านวน 100 คน/รุ่น (14 วัน) 5 13 - 26 ก.ค. 58   หรือครูตามมต ิที่ กท.ก าหนดที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา

 ค่าลงทะเบียน 23,000 บาท 6 19 ต.ค. - 1 พ.ย. 58  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามาแล้ว
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ คุณชนัดดา นครศรี 090-678-0186
 ติดต่อ คุณณัฐมณฑ์ มีมงคล 090-678-0187

23  ศึกษานิเทศก์ (ตามมต ิก.ท.) 2 10 ส.ค. - 11 ก.ย. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ที่ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์
 จ านวน 100 คน/รุ่น (33 วัน)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 49,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชนัดดา นครศรี 090-678-0186

 ติดต่อ คุณณัฐมณฑ์ มีมงคล 090-678-0187

24  ศึกษานิเทศก์ (เพ่ิมเตมิตามมต ิก.ท.) 1 1 - 14 ม.ิย. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ที่ด ารงต าแหน่งศึกษานิเทศก์ที่ผ่านการ

 จ านวน 100 คน/รุ่น (14 วัน)  อบรมหลักสูตรศึกษานิเทศก์มาแล้ว
 ค่าลงทะเบียน 24,000 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ คุณชนัดดา นครศรี 090-678-0186



Update ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2558

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)

25  นักบริหารงานสาธารณสุข 20 27 ก.ค. - 21 ส.ค. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบรหิารงานสาธารณสุข ระดับ 6 ขึน้ไป

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 21 30 พ.ย. - 25 ธ.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท 22 14 ม.ีค. - 8 เม.ย. 59  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณอนูวา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
26  นักบริหารงานสวัสดกิารสังคม 10 1 - 26 ม.ิย. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 11 7 ก.ย. - 2 ต.ค. 58  ระดบั 6 ขึ้นไป
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท 12 30 พ.ย. - 25 ธ.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 13 14 ม.ีค. - 8 เม.ย. 59  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ คุณอนูวา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
27  นักบริหารงานทัว่ไป 47 18 พ.ค. - 12 ม.ิย. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานทัว่ไป ระดบั 6 ขึน้ไป

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 48 29 มิ.ย. - 24 ก.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท 49 7 ก.ย. - 2 ต.ค. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 50 28 ก.ย. - 23 ต.ต. 58  ติดต่อ คุณอนูวา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

51 2 - 27 พ.ย. 58  ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
52 30 พ.ย. - 25 ธ.ค. 58
53 4 - 29 ม.ค. 59
54 1 - 26 ก.พ. 59
55 14 ม.ีค. - 8 เม.ย. 59

28  นักบรหิารงานนโยบายและแผน 3 20 ก.ค. - 14 ส.ค. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานนโยบายและแผน 

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์  ระดบั 6 ขึ้นไป
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ คุณชนัดดา นครศรี 090-678-0186

29  ผู้อ านวยการกอง ระดบั 7 48 15 - 19 ม.ิย. 58  ขา้ราชการผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสว่นราชการ ระดบั 7 ของ อบต.

 ขององค์การบริหารส่วนต าบล 49 24 - 28 ส.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 จ านวน 100 คน/รุ่น (5 วัน) 50 9 - 13 พ.ย. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท  ติดต่อ คุณชนัดดา นครศรี 090-678-0186
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณเศรษฐการ จุลมานพ 090-678-0189



Update ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2558

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)

30  การพัฒนานักกฎหมายท้องถ่ิน 9 11 พ.ค. - 6 ม.ิย. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนิตกิร
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 10 7 ก.ย. - 3 ต.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท 11 9 พ.ย. - 5 ธ.ค. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 12 29 ก.พ. - 26 ม.ีค. 59  ติดต่อ คุณอนูวา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
31  การพัฒนานักกฎหมายท้องถ่ินระดับกลาง 1 27 ก.ค. - 22 ส.ค. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนิตกิรตัง้แตร่ะดบั 6 ขึน้ไป และ

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 2 4 - 30 ม.ค. 59  ผ่านการอบรมการพัฒนานักกฎหมายท้องถ่ินมาแล้ว
 ค่าลงทะเบียน 42,000 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ คุณอนูวา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
32  นักวิชาการพัสดุ 6 29 มิ.ย. - 24 ก.ค. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 7 30 พ.ย. - 25 ธ.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท 8 18 เม.ย. - 13 พ.ค. 59  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณเศรษฐการ จุลมานพ 090-678-0189

33  นักวิชาการคลัง 7 4 - 29 ม.ค. 59  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักวิชาการคลัง
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณเศรษฐการ จุลมานพ 090-678-0189

34  นักวิชาการเกษตร 8 1 - 26 ก.พ. 59  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณอนูวา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
35  พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชมุชน 8 18 พ.ค. - 5 ม.ิย. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักพัฒนาชมุชน

 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์ 9 17 ส.ค. - 4 ก.ย. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 23,500 บาท 10 9 - 27 พ.ย. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 11 22 ก.พ. - 11 ม.ีค. 59  ติดต่อ คุณอนูวา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

36  นักสังคมสงเคราะห์  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ ยังไม่มีก าหนด  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท ถา้สนใจให้ยื่นใบสมัครไว้กอ่น  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



Update ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2558

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)

 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณอนูวา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
37  เจ้าหน้าทีส่ันทนาการ  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่สันทนาการ

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ ยังไม่มีก าหนด  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท ถา้สนใจให้ยื่นใบสมัครไว้กอ่น  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณณัฐมณฑ์ มีมงคล 090-678-0187

38  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 21 20 ก.ค. - 14 ส.ค. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ 22 2 - 27 พ.ย. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท 23 4 - 29 ม.ค. 59  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 24 18 เม.ย. - 13 พ.ค. 59  ติดต่อ คุณอนูวา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
39  นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 3 27 ก.ค. - 21 ส.ค. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณเศรษฐการ จุลมานพ 090-678-0189

 ติดต่อ คุณชนัดดา นครศรี 090-678-0186
40  นักวิชาการสาธารณสุข ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสขุ

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์ ยังไม่มีก าหนด  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท ถา้สนใจให้ยื่นใบสมัครไว้กอ่น  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณอนูวา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
41  วิศวกรโยธา 6 4 - 29 ม.ค. 59 ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง วิศวกรโยธา

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณณัฐมณฑ์ มีมงคล 090-678-0187

42  ชา่ง/นายชา่งไฟฟ้า 2 30 พ.ย. - 18 ธ.ค. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งช่าง/นายช่างไฟฟ้า
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 23,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณณัฐมณฑ์ มีมงคล 090-678-0187

43  พัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่าง อปท. 12 29 มิ.ย. - 17 ก.ค. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งช่าง/นายช่าง ของ อปท.

 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์ 13 30 พ.ย. - 18 ธ.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 



Update ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2558

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)

 ค่าลงทะเบียน 23,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณณัฐมณฑ์ มีมงคล 090-678-0187

44  เจ้าหน้าทีบ่ันทึกขอ้มลู 15 17 ส.ค. - 4 ก.ย. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ันทึกข้อมูล

 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห)์  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 23,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชนัดดา นครศรี 090-678-0186

45 นักป้องกันและบรรเทาสาธาณภยั 1 20 ก.ค. - 14 ส.ค. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณชนัดดา นครศรี 090-678-0186

46  วีดทิัศน์และสื่อสารสนเทศ  ข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกต าแหน่ง 

 (Video Production Training)  ที่มีความสนใจในการถ่ายรปู ตัดต่อวีดิโอ และงานประชาสัมพันธ์

 จ านวน 100 คน/รุ่น ( 1 สัปดาห)์ ยังไม่มีก าหนด  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 17,000 บาท ถา้สนใจให้ยื่นใบสมัครไว้กอ่น  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณอรรถกร แปะทลุง 090-678-0177

47  ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการส าหรับ  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกต าแหน่ง 

 บคุลากรทอ้งถ่ินเพ่ือเตรียมความพร้อม  ทีม่ีความสนใจในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่

 สู่ประชาคมอาเซียน พร้อมกิจกรรม  ประชาคมอาเซียน
 English Adventure Camp ยังไม่มีก าหนด  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 จ านวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห)์ ถา้สนใจให้ยื่นใบสมัครไว้กอ่น  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ค่าลงทะเบียน 15,000 บาท  ติดต่อ คุณอรรถกร แปะทลุง 090-678-0177
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร

48  กลยุทธ์การบริหารของ 16 15 - 26 ม.ิย. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 17 24 ส.ค. - 4 ก.ย. 58  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.อปท. จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินแล้ว

 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์ 18 29 ก.พ. - 11 ม.ีค. 59  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณอนูวา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
49  กลยุทธ์การบริหารของ 13 15 - 26 ม.ิย. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานชา่ง



Update ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2558

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)

 นักบริหารงานชา่ง 14 16 - 27 พ.ย. 58   ที่ผ่านการฝึกอบรมหลกัสตูรนักบริหารงานช่างจากสถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถ่ินแลว้

 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณณัฐมณฑ์ มีมงคล 090-678-0187

50  กลยุทธ์การบริหารของ 12 15 - 26 ม.ิย. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานคลัง 
 นักบริหารงานคลัง 13 24 ส.ค. - 4 ก.ย. 58  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.คลัง จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินแล้ว

 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์ 14 29 ก.พ. - 11 ม.ีค. 59  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณเศรษฐการ จุลมานพ 090-678-0189

  ติดต่อ คุณชนัดดา นครศรี 090-678-0186
51  กลยุทธ์การบริหารของ 7 3 - 14 ส.ค. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

 นักบริหารงานทัว่ไป 8 29 ก.พ. - 11 ม.ีค. 59  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.ทั่วไป จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินแล้ว

 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณอนูวา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
52  สัมมนาผู้ปฏบิตัิงานด้านการเงิน 10 11 - 15 พ.ค. 58  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกต าแหน่ง 

 การคลัง บญัชี พัสดุ และงบประมาณ 11 20 - 24 ก.ค. 58  ที่มคีวามสนใจในด้านการเงิน การคลงั และวธิจีัดการพัสดุ ของ อปท .

 จ านวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห)์ 12 7 - 11 ก.ย. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท 13 23 - 27 พ.ย. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร 14 22 - 26 ก.พ. 59  ติดต่อ คุณเศรษฐการ จุลมานพ 090-678-0189

 ติดต่อ คุณชนัดดา นครศรี 090-678-0186
53  กลยุทธ์การประชุมสภาแบบมืออาชีพ  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกต าแหน่ง 

 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์ ยังไม่มีก าหนด  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท ถา้สนใจให้ยื่นใบสมัครไว้กอ่น  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณอรรถกร แปะทลุง 090-678-0177

54  กลยุทธก์ารพูดและการน าเสนอแบบมืออาชีพ  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกต าแหน่ง 

 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห)์ ยังไม่มีก าหนด  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียน 15,400 บาท ถา้สนใจให้ยื่นใบสมัครไว้กอ่น  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณอรรถกร แปะทลุง 090-678-0177

55  การตรวจสอบภายในระดบัตน้ 4 9 - 14 พ.ย. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 



Update ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2558

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)

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

56  การตรวจสอบภายในระดบักลาง 6 29 ม.ิย. - 4 ก.ค. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 จ านวน 100 คน/รุ่น (6 วัน)  ทีผ่่านการอบรม หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดบัตน้มาแล้ว

 ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ คุณเศรษฐการ จุลมานพ 090-678-0189
 ติดต่อ คุณชนัดดา นครศรี 090-678-0186

57  การตรวจสอบภายในระดบัสูง 4 13 - 18 ก.ค. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 จ านวน 100 คน/รุ่น (6 วัน)  ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดบัตน้และระดบักลางของ

 ค่าลงทะเบียน 7,500 บาท  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถ่ินแล้ว
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

58  กรณีศึกษาทางการเงินและ 5 15 - 19 ม.ิย. 58  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกต าแหน่ง 

 การคลัง ในขอ้ทักท้วงจาก 6 17 - 21 ส.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 หน่วยตรวจสอบ และค าวินิจฉยั 7 16 - 24 พ.ย. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ของศาลปกครอง  ติดต่อ คุณชนัดดา นครศรี 090-678-0186
 จ านวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห)์
 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร

59  การพัฒนาเทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์  บุคลากรของ อปท. ทีร่ับผิดชอบดา้นงานประชาสัมพันธ์
 ท้องถ่ินเพ่ือรองรับการเป็น  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (PR road to AEC) ยังไม่มีก าหนด  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 จ านวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห)์ ถา้สนใจให้ยื่นใบสมัครไว้กอ่น  ติดต่อ คุณนายตระการ จันทร์ชัยภูมิ 093-929-4131
 ค่าลงทะเบียน 11,000 บาท
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร

60  English Magic Success 3 3 - 7 ส.ค. 58  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกต าแหน่ง 
 ประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ศูนยค์ลองหนึง่ อาคารสาโรช

 อย่างมหัศจรรย์กับ Mr.Mike  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 จ านวน 50 คน (1 สัปดาห)์  ติดต่อ คุณอรรถกร แปะทลุง 090-678-0177



Update ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2558

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

โครงการฝึกอบรมปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กันยายน 2558
สถาบนัพัฒนาบคุลากรทอ้งถิ่น (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทมุธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)

 ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร

61 การพัฒนาและปฐมนิเทศขา้ราชการ 7 8 - 12 ม.ิย. 58  ขา้ราชการของ อปท. ทีบ่รรจุใหมทุ่กต าแหน่ง 
หรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน 8 3 - 7 ส.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 จ านวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห)์  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท  ติดต่อ คุณชนัดดา นครศรี 090-678-0186
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณเศรษฐการ จุลมานพ 090-678-0189



Update ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2558

ล าดบั หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
1 บุคลากร 44 18 พ.ค. - 12 ม.ิย. 58 ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง บุคลากร

จ านวน 80 คน (4 สัปดาห)์ 45 3 - 28 ส.ค. 58  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

ค่าลงทะเบยีนคนละ 30,500 บาท 46 21 ก.ย.- 16 ต.ค. 58  100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณเกียรติศักด์ิ ศรีสุพล 090-678-0179

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

2 นักวิชาการศึกษา 50 6 - 31 ก.ค. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา

จ านวน 80 คน (4 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

ค่าลงทะเบยีนคนละ 30,500 บาท  100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณเกียรติศักด์ิ ศรีสุพล 090-678-0179

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 3 18 พ.ค. - 12 ม.ิย. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง นักวิชาการจดัเก็บรายได้

จ านวน 80 คน (4 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

ค่าลงทะเบยีนคนละ 30,500 บาท  100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณเกียรติศักด์ิ ศรีสุพล 090-678-0179

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

4 นักวิชาการเงินและบัญชี 20 3 - 28 ส.ค. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง นักวชิาการเงินและบัญชี

จ านวน 80 คน (4 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

ค่าลงทะเบยีนคนละ 30,500 บาท  100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณเกียรติศักด์ิ ศรีสุพล 090-678-0179

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

5 เจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

จ านวน 80 คน (4 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

ค่าลงทะเบยีนคนละ 30,500 บาท ยังไม่มีก าหนด  100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร ถ้าสนใจให้ยื่นใบสมัครไว้ก่อน  ติดต่อ คุณเกียรติศักด์ิ ศรีสุพล 090-678-0179

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

6 เจ้าหน้าทีว่ิเคราะห์นโยบายและแผน 59 6 - 31 ก.ค. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง เจา้หน้าที่วเิคราะห์นโยบายและแผน

จ านวน 80 คน (4 สัปดาห)์ 60 21 ก.ย. - 16 ต.ค. 58  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

ค่าลงทะเบยีนคนละ 30,500 บาท  100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณเกียรติศักด์ิ ศรีสุพล 090-678-0179

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185

โครงการฝึกอบรมปงีบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กนัยายน 2558
สถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น (ศูนย์คลองหก) อาคารหอประชุมอนสุรณ์ 100 ปมีหาดไทย ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบรีุ จังหวัดปทุมธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)



Update ณ วันที ่8 พฤษภาคม 2558

ล าดบั หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม

โครงการฝึกอบรมปงีบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กนัยายน 2558
สถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น (ศูนย์คลองหก) อาคารหอประชุมอนสุรณ์ 100 ปมีหาดไทย ต าบลรังสิต อ าเภอธัญบรีุ จังหวัดปทุมธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที ่www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)

 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184
7 เจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงานธรุการ 83 15 ม.ิย. - 3 ก.ค. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง จนท./จพง.ธุรการ 

จ านวน 80 คน (3 สัปดาห)์ 84 19 ต.ค. - 6 พ.ย. 58  และพนักงานจา้ง/ลกูจา้ง ต าแหน่งผู้ชว่ย จนท .ธุรการ (แนบค าสั่ง)

ค่าลงทะเบยีนคนละ 22,500 บาท  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ คุณเกียรติศักด์ิ ศรีสุพล 090-678-0179
 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

8 เจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงานพัสดุ 52 31 ส.ค. - 18 ก.ย. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง จนท./จพง.พัสด ุ
จ านวน 80 คน (3 สัปดาห)์ 53 19 ต.ค. - 6 พ.ย. 58  และพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ต าแหน่งผู้ช่วย จนท.พัสดุ (แนบค าสัง่)

ค่าลงทะเบยีนคนละ 22,500 บาท  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ คุณเกียรติศักด์ิ ศรีสุพล 090-678-0179
 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

9 จนท./จพง.ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั 7 9 - 27 พ.ย. 58  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง จนท./จพง.ปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภยั

จ านวน 80 คน (3 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

ค่าลงทะเบยีนคนละ 23,500 บาท  100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณเกียรติศักด์ิ ศรีสุพล 090-678-0179

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

10 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี 55  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

จ านวน 80 คน (3 สัปดาห)์ ยังไม่มีก าหนด  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

ค่าลงทะเบยีนคนละ 22,500 บาท ถ้าสนใจให้ยื่นใบสมัครไว้ก่อน  100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  ติดต่อ คุณเกียรติศักด์ิ ศรีสุพล 090-678-0179

 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184

11 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 45 31 ส.ค. - 18 ก.ย. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

จ านวน 80 คน (3 สัปดาห)์  และพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ต าแหน่งผู้ชว่ย จนท .จัดเก็บรายได ้(แนบค าสั่ง)

ค่าลงทะเบยีนคนละ 22,500 บาท  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

 รวมค่าทีพ่ักและอาหาร  100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ คุณเกียรติศักด์ิ ศรีสุพล 090-678-0179
 ติดต่อ คุณวินัย สาดฟัก 090-678-185
 ติดต่อ คุณทิพย์ไสว วงศ์โรจน์รุ่ง 090-678-0184



Update ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

ล าดบั หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุม่เป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
1 คอมพิวเตอรกั์บงาน Spread Sheet 22  27 - 31 ก.ค. 58  ทุกต าแหน่งที่สนใจการใช ้Excel

จ านวน 70 คน (1 สัปดาห)์  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ศูนยค์ลองหนึ่ง 

ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าที่พักและอาหาร  ติดต่อ คุณณัฐมณฑ์ มีมงคล 090-678-0187

2 เทคนิคการใช้ AutoCAD และการค านวณ  ขา้ราชการ , ลูกจ้าง ทุกต าแหน่งที่สนใจ
หาพ้ืนที่ดว้ย Google Earth ยังไม่ระบุห้วงเวลา  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ศูนยค์ลองหนึ่ง 

จ านวน 70 คน (1 สัปดาห)์ ถ้าสนใจให้ส่งใบสมัครมาก่อน  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท  ติดต่อ คุณวฒันา ไพบูลย์ธนะสิน 090-678-0183
 รวมค่าที่พักและอาหาร

3 การพัฒนาเว็ปไซดด์ว้ย Joomla 21 25 - 29 พ.ค. 58  ทุกต าแหน่งที่สนใจการท าเว็ปไซด์ หรอื ผู้รบัผิดชอบท าเว็ปไซด์กับองค์กร

จ านวน 70 คน (1 สัปดาห)์ 22 24 - 28 ส.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ศูนยค์ลองหนึ่ง 

ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าที่พักและอาหาร  ติดต่อ คุณเกียรติศักด์ิ ศรีสุพล 090-678-0179

4 การแก้ปัญหาบนเครื่อง PC เบื้องตน้ 32 4 - 6 พ.ค. 58  ทกุต าแหน่งทีส่นใจซ่อมคอมพิวเตอร์ , ลงโปรแกรมตา่ง ๆ
จ านวน 70 คน (1 สัปดาห)์ 33 3 - 7 ส.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ศูนยค์ลองหนึ่ง 

ค่าลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าที่พักและอาหาร  ติดต่อ คุณชุมพล เหมือนสวสัด์ิ 090-678-0190

5 เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Office 8 31 ส.ค. - 11 ก.ย. 58  ผู้บรหิาร , ขา้ราชการ , ลูกจ้าง ทุกต าแหน่งที่สนใจ
และโปรแกรมตา่ง ๆ ส าหรับงานท้องถ่ิน  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ศูนยค์ลองหนึ่ง 

จ านวน 70 คน (2 สัปดาห)์  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ค่าลงทะเบียนคนละ 17,000 บาท  ติดต่อ คุณอนวูา สาแล๊ะ 090-678-0181 , 090-678-0192

 รวมค่าที่พักและอาหาร
6 คอมพิวเตอร์ส าหรับงานวิเคราะหน์โยบายและแผน  ขา้ราชการ , ลูกจ้าง ทุกต าแหน่งที่สนใจ

จ านวน 70 คน (1 สัปดาห)์ ยังไม่ระบุห้วงเวลา  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ศูนยค์ลองหนึ่ง 

ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท ถ้าสนใจให้ส่งใบสมัครมาก่อน  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมค่าที่พักและอาหาร  ติดต่อ คุณชญานนท์ จุลมานพ 090-678-0189

7 คอมพิวเตอรส์ าหรบังานบุคลากร 2 6 - 10 ก.ค. 58  ต าแหน่งบคุลากรทีต่อ้งการสรา้งฐานขอ้มลูองค์กรเพ่ือท าการประเมนิ

(เทคนิคการใช้ Microsoft ACCESS ในการสร้างฐานข้อมูล)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ศูนยค์ลองหนึ่ง 

จ านวน 70 คน (1 สัปดาห)์  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท  ติดต่อ คุณวฒันา ไพบูลย์ธนะสิน 090-678-0183
 รวมค่าที่พักและอาหาร

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรคอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กนัยายน 2558

โดยสถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)



Update ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558

ล าดบั หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุม่เป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรคอมพวิเตอร์ ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างเดือนตุลาคม 2557 - กนัยายน 2558

โดยสถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ (ศูนย์คลองหนึ่ง) ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

สมัครอบรม/ดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่ www.lpdi.go.th (แฟกช์ 02-5162106 , 02-5164232)

8 คอมพิวเตอร์กับงานผลิตสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ ์และผู้ที่สนใจ
ส ำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังไม่ระบุห้วงเวลา  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่ ศูนยค์ลองหนึ่ง 

จ านวน 70 คน (1 สัปดาห)์ ถ้าสนใจให้ส่งใบสมัครมาก่อน  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท  ติดต่อ คุณชุมพล เหมือนสวสัด์ิ 090-678-0190
 รวมค่าที่พักและอาหาร

9 คอมพิวเตอรส์ าหรบังานธุรการ  เจ้าหน้าที่ธรุการ หรอื ลูกจ้างที่ท างานเก่ียวกับธรุการ
จ านวน 70 คน (2 สัปดาห)์ ยังไม่ระบุห้วงเวลา
ค่าลงทะเบียนคนละ 17,000 บาท ถ้าสนใจให้ส่งใบสมัครมาก่อน  ติดต่อ คุณเกียรติศักด์ิ ศรีสุพล 090-678-0179
 รวมค่าที่พักและอาหาร
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