
ท่ี มท ๐๘๐๗.๓/ว 1532  
        

        

เรื่อง ประชาสัมพันธแผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครอง

เรียน   นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ส่ิงที่สงมาดวย แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครอง

  ดวยกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ 
รายละเอยีดตามส่ิงท่ีสงมาดวย 

  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พิจารณาแลวเห็นวา
จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอหนวยงานของทาน
และขอใหทานพิจารณาสงบุคลากรเขารับการฝกอบรม
กฎหมาย ภารกิจ และอํานาจหนา ท่ีที่ครอบคลุมท้ังใน
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชน
โดยสามารถดาวนโหลดใบสมัคร หรือ
ส วนนโยบายและแผนพัฒนาบุ คลากรท องถิ่ น
นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล โทรศัพท ๐๙

  จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการ
การอบรบตอไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

                                                             

                                           

    
                            
        
 
 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
สวนนโยบายและแผนพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
โทรสาร  ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖ , ๐-๒516

             กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน
            ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต 

      3  สิงหาคม  2560 

ประชาสัมพันธแผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 

นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง  

แผนการฝกอบรมบคุลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น โดย สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ซ่ึงมีหนาที่ดําเนินการ
การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดกําหนดแผนการฝกอบรมบุคลากร

ประจําปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม ๒๕60

กรมสงเสริมการปกครองทอง ถ่ิน พิจารณาแลวเ ห็นวา  โครงการฝกอบรมดังกลาว
จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอหนวยงานของทาน จึงขอความรวมมือแจงประชาสัมพันธใหบุคลากร

พิจารณาสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมเพื่อเพ่ิมพูนความรูความสามารถใหเปนไปตามระเบียบ 
ภารกิจ และอํานาจหนาที่ที่ครอบคลุมทั้งในโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ                        

เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชน รายละเอียดตามเอกสารที่สงมาพรอมน้ี
หรือ สมัครอบรมไดที่ www.lpdi.go.th ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถาม

พัฒนาบุคลากรท องถิ่ น นายวิ นั ย สาดฟ ก โทรศัพท  ๐๙
๐๙-๐๖๗๘-๐๑๘๖  โทรสาร ๐-๒๕๑๖-๒๑๐๖ , ๐-๒516

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดําเนินการประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดทราบเพื่อสมัครเขารับ
และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี ้

                                                                 ขอแสดงความนับถือ 

                                                 ;  

             (นายดษุฎี สุวัฒวิตยากร) 
                        รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน 
              อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

พัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
516-๔232 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
 กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐ 

ปงบประมาณ ๒๕61 

ปงบประมาณ ๒๕61 

พัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซ่ึงมีหนาท่ีดําเนินการเก่ียวกับ
การฝกอบรมบุคลากร               

60 – กันยายน ๒๕61              

โครงการฝกอบรมดังกลาว              
ขอความรวมมือแจงประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดไดทราบ 

ามารถใหเปนไปตามระเบียบ 
โยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย และ                        

รายละเอียดตามเอกสารท่ีสงมาพรอมนี้             
ติดตอสอบถามไดที่        

๐๙-๐๖๗๘-๐๑๘5 ,                    
516-๔232 

ประชาสัมพันธใหบุคลากรในสังกัดทราบเพื่อสมัครเขารับ



Update ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ช่ือหลักสูตร รุนท่ี วันท่ี กลุมเปาหมาย / สถานที่ฝกอบรม / ผูรับผิดชอบ
 ผูบริหารทองถิ่น  : ประเทศไทย  4.0 4 28 ก.ย. - 14 พ.ย. 2560  นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

  (Chief Executives of Local Administration : Thailand 4.0) 5 23 พ.ย. - 19 ธ.ค. 2560  1. เพื่อเตรียมพรอมผูบริหารทองถ่ินกาวสูยุค ประเทศไทย 4.0
 จํานวน 100 คน/รุน (26 วัน) 6 4 30 ม.ค. 2561  2. เพ่ือสรางผูบริหารทองถิ่น “นักคิด” ที่สามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ 

 คาลงทะเบียน 67,000 บาท 7 1 - 27 มี.ค. 2561  3. รับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางเทาทัน ดวยศาสตรของพระราชาและ

 รวมคาที่พักและอาหาร 8 19 เม.ย. - 15 พ.ค. 2561     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ
 ศึกษาดูงานในประเทศไทย 9 14 มิ.ย. - 10 ก.ค. 2561

 ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-0185
 ศึกษาในช้ันเรียน จํานวน 12 วัน และ  ติดตอ คุณอนูวา สาและ 090-678-0181 , 090-678-0192
 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 7 วัน

 ชวงระยะการอบรม คือ
 สัปดาห 1 อบรม (วันท่ี 1 - 8)
 สัปดาห 2 ใหกลับไปปฏิบัติหนาที่ตนสังกัด  (วันท่ี 9 - 15)
 สัปดาห 3 อบรมและศึกษาดูงาน จนจบหลักสูตร (วันที่ 16 - 26)

ทองถิ่นคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 2 12 - 14 ธ.ค. 2560  นายก/รองนายก อปท. และขาราชการฝายการเมืองทุกตําแหนง และ

 ปลัด/รองปลัด อปท./หัวหนาสํานักปลัด และขาราชการทุกตําแหนง

 จํานวน 200 คน/รุน (3 วัน)
 คาลงทะเบียน 4,500 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 
 รวมคาที่พักและอาหาร  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186
 ติดตอ คุณชญานนท จุลมานพ 090-678-0189

 ปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หลักสูตรขาราชการการเมือง

***อาจมกีารปรับเปลี่ยนแผนการฝกอบรม กอนการเดินทางเขารับการอบรมใหติดตอเจาหนาที่ประจําหลักสูตร หรือ ใหติดตามการเปลี่ยนแปลงไดจากเว็ปไซตของสถาบันฯ***

สมัครอบรม/ดาวนโหลดใบสมัคร ไดท่ี www.lpdi.go.th (แฟกช 02-5162106 , 02-5164232)



Update ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ช่ือหลักสูตร รุนท่ี วันท่ี กลุมเปาหมาย / สถานที่ฝกอบรม / ผูรับผิดชอบ

 นักบริหารงานชาง 73 29 ต.ค. - 24 พ.ย. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานชาง

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห) 74 18 ก.พ. -16 ม.ีค. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท 75 27 พ.ค. - 22 ม.ิย. 2561  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร 76 16 ก.ย. - 12 ต.ค. 2561  ติดตอ คุณเสนาะ หามนตรี 090-678-0188

 ติดตอ คุณศราวุธ สุวรรณรูป 090-678-0187

 นักบริหารงานการคลัง 78 29 ต.ค. - 24 พ.ย. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานการคลัง

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห) 79 4 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท 80 22 เม.ย. - 18 พ.ค. 2561  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร 81 8 ก.ค. -3 ส.ค. 2561  ติดตอ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 ติดตอ คุณชญานนท จุลมานพ 090-678-0189

 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 27 2 - 29 ธ.ค. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเภทอํานวยการทองถิ่น

 ปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

สมัครอบรม/ดาวนโหลดใบสมัคร ไดท่ี www.lpdi.go.th (แฟกช 02-5162106 , 02-5164232)

***อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการฝกอบรม กอนการเดินทางเขารับการอบรมใหติดตอเจาหนาที่ประจําหลักสูตร หรือ ใหติดตามการเปลี่ยนแปลงไดจากเว็ปไซตของสถาบันฯ***

 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 27 2 - 29 ธ.ค. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห) 28 11 มี.ค. - 6 เม.ย. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท 29 10 ม.ิย. - 6 ก.ค. 2561  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร 30 23 ก.ย. - 19 ต.ค. 2561  ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-0185

 ติดตอ คุณอนูวา สาและ 090-678-0181 , 090-678-0192

 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 20 2 - 29 ธ.ค. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห) 21 11 มี.ค. - 6 เม.ย. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท 22 5 - 31 ส.ค. 2561  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร  ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-0185

 ติดตอ คุณอนูวา สาและ 090-678-0181 , 090-678-0192

 นักบริหารงานท่ัวไป 68 29 ต.ค. - 24 พ.ย. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห) 69 4 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท 70 29 เม.ย. - 25 พ.ค. 2561  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร 71 8 ก.ค. - 3 ส.ค. 2561  ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-0185

72 9 ก.ย. - 5 ต.ค. 2561  ติดตอ คุณอนูวา สาและ 090-678-0181 , 090-678-0192



Update ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ช่ือหลักสูตร รุนท่ี วันท่ี กลุมเปาหมาย / สถานที่ฝกอบรม / ผูรับผิดชอบ

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเภทอํานวยการทองถิ่น

 ปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

สมัครอบรม/ดาวนโหลดใบสมัคร ไดท่ี www.lpdi.go.th (แฟกช 02-5162106 , 02-5164232)

***อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการฝกอบรม กอนการเดินทางเขารับการอบรมใหติดตอเจาหนาที่ประจําหลักสูตร หรือ ใหติดตามการเปลี่ยนแปลงไดจากเว็ปไซตของสถาบันฯ***

 นักบริหารงานการเกษตร 2 17 มี.ค. - 11 เม.ย. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานการเกษตร

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร  ติดตอ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 ติดตอ คุณชญานนท จุลมานพ 090-678-0189

 นักบริหารงานประปา 1 3 - 29 มิ.ย. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานประปา

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร  ติดตอ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 ติดตอ คุณชญานนท จุลมานพ 090-678-0189

 นักบริหารงานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) 26 11 มี.ค. - 10 เม.ย. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา นักบริหารงานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) 26 11 มี.ค. - 10 เม.ย. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา

 จํานวน 80 คน/รุน (32 วัน)  หรือ นักวิชาการศึกษาชํานาญการ 

 คาลงทะเบียน 49,000 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 รวมคาที่พักและอาหาร  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ คุณเสนาะ หามนตรี 090-678-0188

 ติดตอ คุณศราวุธ สุวรรณรูป 090-678-0187

 ผูบริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) 18 22 ก.ย. - 20 ต.ค. 2561  ผูอํานวยการ และ รองผูอํานวยการสถานศึกษา ของ อปท.

 จํานวน 80 คน/รุน (30 วัน)  หรือครูตามมติ ที่ กท.กําหนด 

 คาลงทะเบียน 43,000 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 รวมคาที่พักและอาหาร  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ คุณเสนาะ หามนตรี 090-678-0188

 ติดตอ คุณศราวุธ สุวรรณรูป 090-678-0187

 กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานชาง 18 29 ต.ค. - 10 พ.ย. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานชาง

 จํานวน 80 คน/รุน (2 สัปดาห) 19 31 มี.ค. - 10 เม.ย. 2561   ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานชางจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นแลว

 คาลงทะเบียน 17,000 บาท 20 19 - 31 ส.ค. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 รวมคาที่พักและอาหาร  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ คุณเสนาะ หามนตรี 090-678-0188

 ติดตอ คุณศราวุธ สุวรรณรูป 090-678-0187



Update ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ช่ือหลักสูตร รุนท่ี วันท่ี กลุมเปาหมาย / สถานที่ฝกอบรม / ผูรับผิดชอบ

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเภทอํานวยการทองถิ่น

 ปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

สมัครอบรม/ดาวนโหลดใบสมัคร ไดท่ี www.lpdi.go.th (แฟกช 02-5162106 , 02-5164232)

***อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการฝกอบรม กอนการเดินทางเขารับการอบรมใหติดตอเจาหนาที่ประจําหลักสูตร หรือ ใหติดตามการเปลี่ยนแปลงไดจากเว็ปไซตของสถาบันฯ***

 กลยุทธการบริหารของนกับริหารงานการคลัง 20 8 - 20 ต.ค. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานการคลัง 

 จํานวน 80 คน/รุน (2 สัปดาห) 21 21 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561  ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานการคลัง 

 คาลงทะเบียน 17,000 บาท 22 20 พ.ค. 1 มิ.ย. 2561  จากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นแลว

 รวมคาที่พักและอาหาร 23 19 - 31 ส.ค. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ คุณชญานนท จุลมานพ 090-678-0189

 

 กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานท่ัวไป 13 12 - 24 พ.ย. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป

 จํานวน 80 คน/รุน (2 สัปดาห) 14 11 - 23 มี.ค. 2561  ที่ผานการฝกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานท่ัวไป

 คาลงทะเบียน 17,000 บาท 15 27 พ.ค. - 8 ม.ิย. 2561  จากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นแลว

 รวมคาที่พักและอาหาร 16 2 - 14 ก.ย. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ คุณอนูวา สาและ 090-678-0181 , 090-678-0192 ติดตอ คุณอนูวา สาและ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-0185

 กลยุทธการบริหารของ 1 8 - 20 ก.ค. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  ที่ผานการฝกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

 จํานวน 80 คน/รุน (2 สัปดาห)  จากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นแลว

 คาลงทะเบียน 17,000 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 รวมคาที่พักและอาหาร  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ คุณอนูวา สาและ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-0185



Update ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

ช่ือหลักสูตร รุนท่ี วันท่ี กลุมเปาหมาย / สถานที่ฝกอบรม / ผูรับผิดชอบ

 นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง 32 18 พ.ย. - 28 ธ.ค. 2560  1. ดํารงตําแหนง/เคยดํารงตําแหนงปลัด อปท.ระดับกลาง

 จํานวน 100 คน/รุน 33 7 ม.ค. 2560 - 16 ก.พ. 2561  หรือ ที่ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เทียบเทา มาแลวไมนอยกวา 2 ป หรือ

 คาลงทะเบียน 100,000 บาท/คน 34 18 ก.พ.  - 30 ม.ีค. 2561  2. ดํารงตําแหนง/เคยดํารงตําแหนงรองปลัด อปท.ระดับกลาง

 (ศึกษาดูงานในประเทศ) 35 22 เม.ย. - 1 มิ.ย. 2561  หรือ ที่ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เทียบเทา มาแลวไมนอยกวา 4 ป หรือ

**สมัครแลว ตองสงเอกสารท่ี 36 3 ม.ิย. - 13 ก.ค. 2561  3. ดํารงตําแหนง/เคยดํารงตําแหนง หน.สป.ระดับสูง หรือ ผอ.สํานักระดับสูง

อีเมลล lovei9@hotmail.com 37 15 ก.ค. - 24 ส.ค. 2561  หรือ ที่ ก.จ.,ก.ท.,ก.อบต. เทียบเทา มาแลวไมนอยกวา 2 ป

1.ใบสมัคร 38 26 ส.ค. - 5 ต.ค. 2561

2.สํานาคําสั่งแตงตั้งใหดํารงตําแหนงปลัด 8(กลาง)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

3.สําเนาบัตรประชาชน  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

4.สําเนาทะเบียนประวัติพนักงาน อปท.

** ถาไมสงเอกสารจะไมรับพิจารณา  ติดตอ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 นักบริหารงานทองถิ่น 90 12 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่น (ปลัด/รองปลัด)

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห) 91 18 ก.พ. -16 ม.ีค. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท 92 3 - 29 มิ.ย. 2561  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร 93 2 - 28 ก.ย. 2561  ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-0185

 ติดตอ คุณอนูวา สาและ 090-678-0181

  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น : 4 16 พ.ย. - 12 ธ.ค. 2560  ปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ประเทศไทย 4.0 5 1 - 27 ก.พ. 2561  1. เพื่อเตรียมพรอมผูบริหารทองถ่ินกาวสูยุค ประเทศไทย 4.0
 (Chief Administrators of Local Administration : Thailand 4.0) 6 17 พ.ค. - 12 ม.ิย. 2560  2. เพ่ือสรางผูบริหารทองถิ่น “นักคิด” ที่สามารถสรางสรรคนวัตกรรมใหมๆ 

 จํานวน 100 คน/รุน (26 วัน)  3. รับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยางเทาทัน ดวยศาสตรของพระราชาและ

 คาลงทะเบียน 67,000 บาท     หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ฯ
 รวมคาที่พักและอาหาร

 ติดตอ  นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179
 ศึกษาในช้ันเรียน จํานวน 12 วัน และ  ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-0185
 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 7 วัน

 ชวงระยะการอบรม คือ
 สัปดาห 1 อบรม (วันท่ี 1 - 8)
 สัปดาห 2 ใหกลับไปปฏิบัติหนาที่ตนสังกัด  (วันท่ี 9 - 15)
 สัปดาห 3 อบรมและศึกษาดูงาน จนจบหลักสูตร (วันที่ 16 - 27)

  กลยุทธการบริหารของ 23 10 - 22 ธ.ค. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานทองถิ่น 

สมัครอบรม/ดาวนโหลดใบสมัคร ไดท่ี www.lpdi.go.th (แฟกช 02-5162106 , 02-5164232)

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเภทบริหารทองถิ่น

***อาจมกีารปรับเปลี่ยนแผนการฝกอบรม กอนการเดินทางเขารับการอบรมใหติดตอเจาหนาที่ประจําหลักสูตร หรือ ใหติดตามการเปลี่ยนแปลงไดจากเว็ปไซตของสถาบันฯ***

 ปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561



Update ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560

ช่ือหลักสูตร รุนท่ี วันท่ี กลุมเปาหมาย / สถานที่ฝกอบรม / ผูรับผิดชอบ

สมัครอบรม/ดาวนโหลดใบสมัคร ไดท่ี www.lpdi.go.th (แฟกช 02-5162106 , 02-5164232)

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเภทบริหารทองถิ่น

***อาจมกีารปรับเปลี่ยนแผนการฝกอบรม กอนการเดินทางเขารับการอบรมใหติดตอเจาหนาที่ประจําหลักสูตร หรือ ใหติดตามการเปลี่ยนแปลงไดจากเว็ปไซตของสถาบันฯ***

 ปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

 นักบริหารงานทองถิ่น 24 18 - 30 มี.ค. 2561  ที่ผานการฝกอบรม หลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่น 

 จํานวน 80 คน/รุน (2 สัปดาห) 25 22 ก.ค. - 3 ส.ค. 2561  จากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นแลว

 คาลงทะเบียน 17,000 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 รวมคาที่พักและอาหาร  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ คุณอนูวา สาและ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-0185



Update ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ช่ือหลักสูตร รุนท่ี วันท่ี กลุมเปาหมาย / สถานที่ฝกอบรม / ผูรับผิดชอบ

 นักวิชาการพัสดุ 10 2 - 28 ธ.ค. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห) 11 2 พ.ค. - 15 ม.ิย. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร  ติดตอ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 ติดตอ คุณชญานนท จุลมานพ 090-678-0189

 นักวิชาการคลัง 9 7 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักวิชาการคลัง

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห) 10 24 มิ.ย. - 20 ก.ค. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร  ติดตอ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 ติดตอ คุณชญานนท จุลมานพ 090-678-0189

 นักพัฒนาชุมชน 18 3 - 29 ก.ย. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเภทวิชาการ

 ปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

สมัครอบรม/ดาวนโหลดใบสมัคร ไดท่ี www.lpdi.go.th (แฟกช 02-5162106 , 02-5164232)

***อาจมกีารปรับเปลี่ยนแผนการฝกอบรม กอนการเดินทางเขารับการอบรมใหติดตอเจาหนาที่ประจําหลักสูตร หรือ ใหติดตามการเปลี่ยนแปลงไดจากเว็ปไซตของสถาบันฯ***

 นักพัฒนาชุมชน 18 3 - 29 ก.ย. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห) 19 7 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท 20 22 เม.ย. - 18 พ.ค. 2561  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร 21 27 ส.ค. - 21 ก.ย. 2561  ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-0185

 ติดตอ คุณอนูวา สาและ 090-678-0181 , 090-678-0192

 วิศวกรโยธา 7 ขาราชการของ อปท. ตําแหนงวิศวกรโยธา

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร  ติดตอ คุณเสนาะ หามนตรี 090-678-0188

 ติดตอ คุณศราวุธ สุวรรณรูป 090-678-0187

 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 4 - 30 มี.ค. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักวิชาการตรวจสอบภายใน

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร  ติดตอ คุณชญานนท จุลมานพ 090-678-0189

 ติดตอ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186



Update ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ช่ือหลักสูตร รุนท่ี วันท่ี กลุมเปาหมาย / สถานที่ฝกอบรม / ผูรับผิดชอบ

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเภทวิชาการ

 ปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

สมัครอบรม/ดาวนโหลดใบสมัคร ไดท่ี www.lpdi.go.th (แฟกช 02-5162106 , 02-5164232)

***อาจมกีารปรับเปลี่ยนแผนการฝกอบรม กอนการเดินทางเขารับการอบรมใหติดตอเจาหนาที่ประจําหลักสูตร หรือ ใหติดตามการเปลี่ยนแปลงไดจากเว็ปไซตของสถาบันฯ***

 นักจัดการงานท่ัวไป 7 7 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักจัดการงานท่ัวไป

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห) 8 22 เม.ย. - 18 พ.ค. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท 9 12 ส.ค. - 7 ก.ย. 2561  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร  ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-0185

 ติดตอ คุณอนูวา สาและ 090-678-0181 , 090-678-0192

 การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น 16 ชวงที่ 1 ระหวางวันที่ 28 ม.ค. - 16 ก.พ. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนิติกร

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห) ชวงท่ี 2 ระหวางวันที่ 5 - 16 ม.ีค. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 45,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร 17 ชวงท่ี 1 ระหวางวันที่ 3 - 22 ม.ิย. 2561  ติดตอ คุณอนูวา สาและ 090-678-0181 , 090-678-0192

ชวงท่ี 2 ระหวางวันที่ 9 - 20 ก.ค. 2561  ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-0185

 การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่นระดับกลาง 6 ชวงท่ี 1 ระหวางวันที่ 9 - 28 ธ.ค. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนิติกรตั้งแตระดับชํานาญงานขึ้นไป และ

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห) ชวงที่ 2 ระหวางวันที่ 15 - 26 ม.ค. 2561  ผานการอบรมการพัฒนานักกฎหมายทองถิ่นมาแลว

 คาลงทะเบียน 48,000 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 รวมคาที่พักและอาหาร 7 ชวงท่ี 1 ระหวางวันที่ 5 - 25 ส.ค. 2561  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ชวงที่ 2 ระหวางวันที่ 10 - 21 ก.ย. 2561  ติดตอ คุณอนูวา สาและ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-0185

 นักปองกันและบรรเทาสาธาณภัย 5 4 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 จํานวน 80 คน/รุน (4 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร  ติดตอ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 นักวิชาการจัดเก็บรายได 6 22 เม.ย. - 18 พ.ค. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักวิชาการจัดเก็บรายได

 จํานวน 80 คน (4 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร  ติดตอ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186

 ติดตอ คุณชญานนท จุลมานพ 090-678-0189



Update ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ช่ือหลักสูตร รุนท่ี วันท่ี กลุมเปาหมาย / สถานที่ฝกอบรม / ผูรับผิดชอบ

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเภทวิชาการ

 ปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

สมัครอบรม/ดาวนโหลดใบสมัคร ไดท่ี www.lpdi.go.th (แฟกช 02-5162106 , 02-5164232)

***อาจมกีารปรับเปลี่ยนแผนการฝกอบรม กอนการเดินทางเขารับการอบรมใหติดตอเจาหนาที่ประจําหลักสูตร หรือ ใหติดตามการเปลี่ยนแปลงไดจากเว็ปไซตของสถาบันฯ***

 นักวิชาการสาธารณสุข  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุข

 จํานวน 80 คน (4 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร  ติดตอ คุณอนูวา สาและ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-0185

 นักวิเคราะหนโยบายและแผน 68 29 ต.ค. - 24 พ.ย. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน

 จํานวน 80 คน (4 สัปดาห) 69 4 - 30 มี.ค. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท 70 20 พ.ค. - 15 ม.ิย. 2561  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร 71 2 - 28 ก.ย. 2561  ติดตอ นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179

 ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-185

 นักทรัพยากรบุคคล 8 29 ต.ค. - 24 พ.ย. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักทรัพยากรบุคคล

 จํานวน 80 คน (4 สัปดาห) 9 7 ม.ค. - 2 ก.พ. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท 10 22 เม.ย. - 18 พ.ค. 2561  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร 11 12 ส.ค. - 7 ก.ย. 2561  ติดตอ นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179

 ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-185

 นักวิชาการศึกษา 54 4 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักวิชาการศึกษา

 จํานวน 80 คน (4 สัปดาห) 55 17 มิ.ย. - 13 ก.ค. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร  ติดตอ นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179

 ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-185

 นักวิชาการเงินและบัญชี 27 26 พ.ย. - 22 ธ.ค. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนักวิชาการเงินและบัญชี

 จํานวน 80 คน (4 สัปดาห) 28 4 ก.พ. - 2 มี.ค. 2561  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย

 คาลงทะเบียน 35,000 บาท 29 20 พ.ค. - 15 ม.ิย. 2561  หรอื โรงเรียนขาราชการทองถ่ิน ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร  ติดตอ นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179

 ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-185



Update ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ช่ือหลักสูตร รุนท่ี วันท่ี กลุมเปาหมาย / สถานที่ฝกอบรม / ผูรับผิดชอบ

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเภทวิชาการ

 ปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

สมัครอบรม/ดาวนโหลดใบสมัคร ไดท่ี www.lpdi.go.th (แฟกช 02-5162106 , 02-5164232)

***อาจมกีารปรับเปลี่ยนแผนการฝกอบรม กอนการเดินทางเขารับการอบรมใหติดตอเจาหนาที่ประจําหลักสูตร หรือ ใหติดตามการเปลี่ยนแปลงไดจากเว็ปไซตของสถาบันฯ***

 นักวางแผนพัฒนาทองถิ่น 14 6 - 19 ต.ค. 2560 นักวิเคราะหนโยบายและแผน และ นักพัฒนาชุมชน

15 29 ต.ค. - 11 พ.ย. 2560  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 จํานวน 120 คน/รุน (12 วัน) 16 3 - 16 พ.ย. 2560  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 คาลงทะเบียน 29,500 บาท 17 17 - 30 พ.ย. 2560
 รวมคาที่พักและอาหาร 18 1 - 14 ธ.ค. 2560  ติดตอ คุณเสนาะ หามนตรี 090-678-0188

 ติดตอ คุณศราวุธ สุวรรณรูป 090-678-0187

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น เปนผูคัดเลือกรายชื่อในแตละรุน
 หากสนใจสมัครใหสงใบสมัครเพิ่มเติมมาท่ี 02-5162106 โดยจะพิจารณาให ถารุนนั้นยังไมเต็ม



Update ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ช่ือหลักสูตร รุนท่ี วันที่ กลุมเปาหมาย / สถานที่ฝกอบรม / ผูรับผิดชอบ

 เจาพนักงานธุรการ 97 11 - 28 ธ.ค. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงเจาพนักงานธุรการ 

 จํานวน 80 คน (3 สัปดาห) 98 18 เม.ย. - 6 พ.ค. 2561

 คาลงทะเบียน 22,500 บาท/คน 99 10 - 28 ก.ย. 2561  สถานที่อบรม โรงเรียนขาราชการทองถ่ิน ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร

 ติดตอ คุณอภิชา จินดาสวัสดิ์ 090-678-0190

 เจาพนักงานพัสดุ 59 30 ต.ค. - 17 พ.ย. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงเจาพนักงานพัสดุ 

 จํานวน 80 คน (3 สัปดาห) 60 28 พ.ค. - 15 มิ.ย. 2561

 คาลงทะเบียน 22,500 บาท/คน  สถานที่อบรม โรงเรียนขาราชการทองถ่ิน ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร

 ติดตอ คุณอภิชา จินดาสวัสดิ์ 090-678-0190

 เจาพนักงานการเงินและบัญชี 58 1 - 19 ต.ค. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงเจาพนักงานการเงินและบัญชี

 จํานวน 80 คน (3 สัปดาห) 59 18 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561

สมัครอบรม/ดาวนโหลดใบสมัคร ไดท่ี www.lpdi.go.th (แฟกช 02-5162106 , 02-5164232)

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเภททั่วไป

***อาจมกีารปรับเปลี่ยนแผนการฝกอบรม กอนการเดินทางเขารับการอบรมใหติดตอเจาหนาที่ประจําหลักสูตร หรือ ใหติดตามการเปลี่ยนแปลงไดจากเว็ปไซตของสถาบันฯ***

 ปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

 จํานวน 80 คน (3 สัปดาห) 59 18 มิ.ย. - 6 ก.ค. 2561

 คาลงทะเบียน 22,500 บาท/คน  สถานที่อบรม โรงเรียนขาราชการทองถ่ิน ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร

 ติดตอ คุณอภิชา จินดาสวัสดิ์ 090-678-0190

 เจาพนักงานจัดเก็บรายได 48 20 พ.ย. - 8 ธ.ค. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงเจาพนักงานจัดเก็บรายได 

 จํานวน 80 คน (3 สัปดาห) 49 7 - 25 พ.ค. 2561

 คาลงทะเบียน 22,500 บาท/คน 50 20 ส.ค. - 7 ก.ย. 2561  สถานที่อบรม โรงเรียนขาราชการทองถ่ิน ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร

 ติดตอ คุณอภิชา จินดาสวัสดิ์ 090-678-0190

 เจาพนกังานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 9 29 ม.ค. - 16 ก.พ. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

 จํานวน 80 คน (3 สัปดาห) 10 30 ก.ค. - 17 ส.ค. 2561

 คาลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท  สถานที่อบรม โรงเรียนขาราชการทองถ่ิน ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร

 ติดตอ คุณอภิชา จินดาสวัสดิ์ 090-678-0190



Update ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ช่ือหลักสูตร รุนท่ี วันที่ กลุมเปาหมาย / สถานที่ฝกอบรม / ผูรับผิดชอบ

สมัครอบรม/ดาวนโหลดใบสมัคร ไดท่ี www.lpdi.go.th (แฟกช 02-5162106 , 02-5164232)

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประเภททั่วไป

***อาจมกีารปรับเปลี่ยนแผนการฝกอบรม กอนการเดินทางเขารับการอบรมใหติดตอเจาหนาที่ประจําหลักสูตร หรือ ใหติดตามการเปลี่ยนแปลงไดจากเว็ปไซตของสถาบันฯ***

 ปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

 นายชางไฟฟา 3 12 - 30 มี.ค. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนายชางไฟฟา

 จํานวน 80 คน (3 สัปดาห)

 คาลงทะเบียน 22,500 บาท/คน  สถานที่อบรม โรงเรียนขาราชการทองถ่ิน ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร

 ติดตอ คุณอภิชา จินดาสวัสดิ์ 090-678-0190

 เจาพนักงานการคลัง 1 19 ก.พ. - 9 มี.ค. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงเจาพนักงานการคลัง

 จํานวน 80 คน (3 สัปดาห)

 คาลงทะเบียน 22,500 บาท/คน  สถานที่อบรม โรงเรียนขาราชการทองถ่ิน ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร

 ติดตอ คุณอภิชา จินดาสวัสดิ์ 090-678-0190

 นายชางโยธา 2 8 - 26 ม.ค. 2561  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงนายชางโยธา

 จํานวน 80 คน/รุน (3 สัปดาห) 3 9 - 27 ก.ค. 2561 จํานวน 80 คน/รุน (3 สัปดาห) 3 9 - 27 ก.ค. 2561

 คาลงทะเบียน 22,500 บาท/คน  สถานที่อบรม โรงเรียนขาราชการทองถ่ิน ตําบลรังสิต อําเภอธัญบุร ีจังหวัดปทมุธานี

 รวมคาที่พักและอาหาร

 ติดตอ คุณอภิชา จินดาสวัสดิ์ 090-678-0190

 เจาพนักงานเทศกจิ  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงเจาพนักงานเทศกิจ

 จํานวน 80 คน/รุน (3 สัปดาห) ใหแจงความประสงค

 คาลงทะเบียน 22,500 บาท/คน ทางใบสมคัรที่ Fax 02-516-2106

 รวมคาที่พักและอาหาร เพื่อรวบรวมรายช่ือไวพิจารณากําหนดการจัดอบรม  ติดตอ คุณเสนาะ หามนตรี 090-678-0188

 ติดตอ คุณศราวุธ สุวรรณรูป 090-678-0187

 เจาพนักงานพัฒนาชุมชน 1 29 ต.ค. - 17 พ.ย. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงเจาพนักงานชุมชน

 จํานวน 80 คน/รุน (3 สัปดาห)

 คาลงทะเบียน 22,500 บาท/คน  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 

 รวมคาที่พักและอาหาร  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ  นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179



Update ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ช่ือหลักสูตร รุนท่ี วันที่ กลุมเปาหมาย / สถานที่ฝกอบรม / ผูรับผิดชอบ

 ทองถิ่นดิจิทัล 1 12 - 23 ม.ค. 2561   นายก/รองนายก อปท. / ปลัด/รองปลัด อปท.

2 30 มี.ค. - 9 เม.ย. 2561   หัวหนาสํานักปลัด / ผอ.กองวิชาการและแผนงาน

 จํานวน 80 คน/รุน (10 วัน)

 คาลงทะเบียน 33,500 บาท

 รวมคาที่พักและอาหาร  เปาหมาย

 - เพ่ือใหทองถิ่นสามารถพัฒนากระบวนทัศนการทํางานและ

ฝกอบรมในชั้นเรียน จํานวน 5 วัน และ    การใหบริหารของภาครัฐ ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล

ศึกษาดูงานนอกสถานที่ จํานวน 5 วัน  - เพ่ือใหทองถิ่นสามารถสามารถสรางสรรค และใชประโยชน

   จากเทคโนโลยีดิจิทัลอยางเตม็ศักยภาพ

 ติดตอ คุณอนูวา สาและ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-0185

 การบริหารจัดการตลาดทองถ่ิน 1 22 ก.ย. - 2 ต.ค. 2650   นายก/รองนายก อปท. / ปลัด/รองปลัด อปท.

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หลักสูตรเพิ่มเติม

 ปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

สมัครอบรม/ดาวนโหลดใบสมัคร ไดท่ี www.lpdi.go.th (แฟกช 02-5162106 , 02-5164232)

***อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการฝกอบรม กอนการเดินทางเขารับการอบรมใหติดตอเจาหนาที่ประจําหลักสูตร หรือ ใหติดตามการเปลี่ยนแปลงไดจากเว็ปไซตของสถาบันฯ***

 ประเทศไทย 4.0 2 8 - 18 ต.ค. 2560   นักบริหารงานสาธารณสุข และ ผูท่ีเกี่ยวของ

 (The Local Market Manament in Thailand 4.0) 3 24 พ.ย. - 4 ธ.ค. 2560

4 15 - 25 ธ.ค. 2560  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง

 จํานวน 10 คน/รุน (10 วัน)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 คาลงทะเบียน 28,000 บาท

 รวมคาที่พักและอาหาร  ติดตอ คุณอนูวา สาและ 090-678-0181 , 090-678-0192

 ติดตอ คุณวินัย สาดฟก 090-678-0185

 คอมพิวเตอรเพื่องานเอกสารยุคใหม 2 5 - 10 พ.ย. 2560  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกตําแหนง
3 18 - 23 ก.พ. 2561

 จํานวน 100 คน/รุน (1 สัปดาห) 4 3 - 8 มิ.ย. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 
 คาลงทะเบียน 9,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมคาที่พักและอาหาร

 1. การสรางไฟล PDF จากโปรแกรม Microsoft office
 2. การทํางานกับไฟลขอมูลในไฟลเอกสาร PDF
 3. การแปลงไฟล PDF 
 4. การใชงาน Google Mail
 5. การสราง Bookmark แสดงหัวขอของเอกสาร
 6. การทํางานรวมกันแบบออนไลน
 7. และอื่น ๆ
 ติดตอ  นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179



Update ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ช่ือหลักสูตร รุนท่ี วันที่ กลุมเปาหมาย / สถานที่ฝกอบรม / ผูรับผิดชอบ

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หลักสูตรเพิ่มเติม

 ปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

สมัครอบรม/ดาวนโหลดใบสมัคร ไดท่ี www.lpdi.go.th (แฟกช 02-5162106 , 02-5164232)

***อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการฝกอบรม กอนการเดินทางเขารับการอบรมใหติดตอเจาหนาที่ประจําหลักสูตร หรือ ใหติดตามการเปลี่ยนแปลงไดจากเว็ปไซตของสถาบันฯ***

 คอมพิวเตอร Microsoft Excel (Mix office) 2 26 พ.ย. - ธ.ค. 2560  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานงานชาง
 สําหรับงานชาง 3 4 - 9 มี.ค. 2561
 จํานวน 100 คน/รุน (1 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 
 คาลงทะเบียน 9,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมคาที่พักและอาหาร

  -เพ่ือใหผูเขาอบรมสามารถจัดรูปแบบขอมูล การสรางกราฟ การคํานวณ

 สามารถประยุกตใชงานฟงกชั่นตางๆ ในการคัดเลือก วิเคราะห
 และนําเสนอขอมูลในดานงานชางได
 - สามารถทําการรวบรวมสูตร และคําสั่งในการคํานวณหาคาตาง ๆ
 ทางวิศวกรรมถูกตอง สะดวก รวดเร็ว และลดขอผิดพลาดจากการคํานวณ

 ดวยเครื่องมือการเรียนรูการใชงาน Microsoft Excel
 และการคํานวณหาคาตาง ๆ เพ่ือใชในงานกอสราง

 ติดตอ คุณศราวุธ สุวรรณรูป 090-678-0187

ทองถ่ินคุณธรรมตามรอยพระยุคลบาท 2 12 - 14 ธ.ค. 2560  นายก/รองนายก อปท. และขาราชการฝายการเมืองทุกตําแหนง และ

 ปลัด/รองปลัด อปท./หัวหนาสํานักปลัด และขาราชการทุกตําแหนง

 จํานวน 200 คน/รุน (3 วัน)
 คาลงทะเบียน 4,500 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 
 รวมคาที่พักและอาหาร  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186
 ติดตอ คุณชญานนท จุลมานพ 090-678-0189

  สัมมนาผูปฏิบัติงานดานการเงิน การคลัง 20 26 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกตําแหนง

 บัญชี พัสดุ และงบประมาณ 21 16 - 23 มี.ค. 2561  ที่มีความสนใจในดานการเงิน การคลัง และวิธีจดัการพัสดุ ของ อปท.

 จํานวน 80 คน/รุน (1 สัปดาห) 22 24 - 29 มิ.ย. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 
 คาลงทะเบียน 7,700 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 รวมคาที่พักและอาหาร

 ติดตอ คุณชญานนท จุลมานพ 090-678-0189

 กรณีศึกษาทางการเงิน การคลัง 13 23 - 28 ธ.ค. 2560  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกตําแหนง
 ในขอทักทวงหนวยตรวจสอบ 14 20 - 25 พ.ค. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง 
 และคําวินิจฉัยของศาลปกครอง  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 จํานวน 80 คน/รุน (1 สัปดาห)

 คาลงทะเบียน 7,700 บาท  ติดตอ คุณชญานนท จุลมานพ 090-678-0189
 รวมคาที่พักและอาหาร



Update ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560

ช่ือหลักสูตร รุนท่ี วันที่ กลุมเปาหมาย / สถานที่ฝกอบรม / ผูรับผิดชอบ

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น หลักสูตรเพิ่มเติม

 ปงบประมาณ 2561 ระหวางเดือนตุลาคม 2560 - กันยายน 2561

สมัครอบรม/ดาวนโหลดใบสมัคร ไดท่ี www.lpdi.go.th (แฟกช 02-5162106 , 02-5164232)

***อาจมีการปรับเปลี่ยนแผนการฝกอบรม กอนการเดินทางเขารับการอบรมใหติดตอเจาหนาที่ประจําหลักสูตร หรือ ใหติดตามการเปลี่ยนแปลงไดจากเว็ปไซตของสถาบันฯ***

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใชโปรแกรม 12 25 - 26 พ.ย. 2560  บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกตําแหนง
 สําเรจ็รปู การจัดเก็บคาน้ําระบบประปา 13 10 - 11 ก.พ. 2561  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง
 จํานวน 50 คน/รุน (2 วัน)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 คาลงทะเบียน 4,500 บาท
 รวมคาที่พักและอาหาร  ติดตอ คุณชญานนท จุลมานพ 090-678-0189

 นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย 14 6 - 19 ต.ค. 2560  ขาราชการของ อปท. ตําแหนงหัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

15 7 - 20 ต.ค. 2560  หรือ ผูปฎิบัติหนาที่หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

 จํานวน 140 คน/รุน (12 วัน) 16 3 - 16 พ.ย. 2560  วัตถุประสงค
 คาลงทะเบียน 29,500 บาท 17 17 - 30 พ.ย. 2560    - เพ่ือพัฒนาองคความรู สมรรถนะ ใหเปนมืออาชีพในการ
 รวมคาที่พักและอาหาร 18 1 - 14 ธ.ค. 2560  ปฏบัติงานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย และมีความเขาใจชัดเจน

19 15 - 28 ธ.ค. 2560  ตอนโยบายดานการศึกษาของรัฐบาล กระทรวง และกรมฯ
กําหนดใหตนสังกัด    - เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมสามารถนําเทคโนโลยีสารสนเทศ

สงอบรมตามรุนที่สถาบันฯ ระบุ  และนวัตกรรมเพ่ือปรับใชกับการทํางานและพัฒนางานดาน
ไปยัง อปท.  การพัฒนาเด็กปฐมวัยไปยัง อปท.  การพัฒนาเด็กปฐมวัย

   - เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ
 ศาสตรพระราชา
   - เพ่ือใหผูเขารับการฝกอบรมมีเครือขายในการปรึกษาหารือ
 และประสานการทํางานรวมกันตอไปในอนาคต
 - เปนมืออาชีพในการปฏิบัติงานดานการพัฒนาเด็กปฐมวัย

ฯลฯ
 ตัวอยางวิชาที่เรียน
 - การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาของศูนยพัฒนาเดก็ปฐมวัย
 - จิตวิทยาพัฒนาการเด็กปฐมวัย
 - สุขภาวะและความปลอดภัยสําหรับเดก็ปฐมวัย
 - สื่อและนวัตกรรมการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21
 - การบริหารงานบุคคลทองถ่ิน และทิศทางความกาวหนาของ
 - ผูดาํรงตําแหนงวหนาศูนยการศึกษาเด็กปฐมวัย

ฯลฯ

 สถานที่อบรม
 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ปมหาดไทย

 หรือ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ศูนยคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

 ติดตอ คุณชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186
 ติดตอ คุณชญานนท จุลมานพ 090-678-0189

**กอนเขารับการอบรม ใหตรวจสอบหวงเวลาอบรมใหชัดเจน



 

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน

หลักสตูร.........................................................................................

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

หมายเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก.......................................................................................................

*ตําแหนง..................................................................

อําเภอ.................................จังหวัด................................................

โทรศพัทสํานักงาน.......................................................

 

คําอธิบาย  

 

 ขอรับรองวาขอมูลดังกลาวขางตน

 

ลงช่ือ..........................................................................

       (............................................................................

     

 

 

อนุญาตใหเขารบัการศึกษาอบรมและอนุมตัิใหยืมเงนิทดรองจายคาลงทะเบียนการศึกษาอบรมหลักสตูรดังกลาวได

จํานวน  .............................................  บาท  

 

     

     

     

 

หมายเหตุ 1. FAX ใบสมัคร ถึง สถาบนัพัฒนาบุคลากรทองถิ่นที่ 

  2. การสมัครจะสมบูรณ เมื่อ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นไดรับใบสมัคร 

  3. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

  4. ตดิตอสอบถามรายละเอียดไดที่ มือถือ 

 *การระบุตําแหนงใหระบตํุาแหนงทางบริหาร และตําแหนงตามสายงาน ใหชัดเจน เชน ผอ

**การระบุวุฒกิารศึกษาและสาขา กรณีมีหลายวุฒิใหระบุ

ใบสมคัรเขารับการฝกอบรม 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

.........................................................................................รุน........................ระหวางวันท่ี............................................

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

....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

...........ระดับ.......................................สังกัด (อบจ./เทศบาล/อบต).……………..…………………………

....................................รหัสไปรษณีย....................................โทรศัพทมือถือ..................................................

.......................................................แฟกช...................................................E-mail address……………………………

ขอรับรองวาขอมลูดังกลาวขางตนของผูสมัครฯ เปนความจริงทุกประการ 

..........................................................................ผูสมัคร  ลงช่ือ.......................................................................

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

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

อนุญาตใหเขารับการศึกษาอบรมและอนุมตัิใหยืมเงนิทดรองจายคาลงทะเบียนการศึกษาอบรมหลักสตูรดังกลาวได

บาท  (   .............................................................................   ) 

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

                                      (                                                

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

           วันที่................เดือน.............................................

ใบสมัคร ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นท่ี 0-2516-2106 หรือ 0-2516-4232 

การสมัครจะสมบูรณ เมื่อ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นไดรับใบสมคัร และมีการติดตอกลับ รับเงินคาลงทะเบียนเรียบรอยแลวเทาน้ัน

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น สงวนสิทธ์ิการเปลี่ยนแปลงหวงเวลาการฝกอบรมตามความเหมาะสม

ติดตอสอบถามรายละเอียดไดที่ มือถือ 09-0678-0177-186 กอนการเดินทางเขารับการอบรม 

การระบตํุาแหนงใหระบตํุาแหนงทางบริหาร และตําแหนงตามสายงาน ใหชัดเจน เชน ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานคลัง) เปนตน 

าและสาขา กรณีมีหลายวฒิุใหระบุวุฒิและสาขาทีต่รงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเทานั้น 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

................................................. 

.......................................................................... 

.......................................................................................................................... 

..................................................................................                                     

……………………………………….……… 

...............................................................  

mail address………………………………………….………................. 

...............................................................................ผูบังคับบัญชา 

.......................) 

...................................................... 

อนุญาตใหเขารับการศึกษาอบรมและอนุมตัิใหยืมเงนิทดรองจายคาลงทะเบียนการศึกษาอบรมหลักสตูรดังกลาวได 

................................................... 

                                                        ) 

................................................ 

.............................................พ.ศ.............. 

รับเงินคาลงทะเบียนเรียบรอยแลวเทาน้ัน 

สงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงหวงเวลาการฝกอบรมตามความเหมาะสม 
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