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ขาวประชาสัมพันธแผนการฝกอบรม
สถาบันพัฒ นาบุคลากรทองถิ่น กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดกํ า หนดแผนการฝก อบรม
บุคลากรทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562 ระหวางเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 ณ ศูนยฝกอบรม
คลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อํา เภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และศูนยฝกอบรมคลองหก
อาคารหอประชุมอนุสรณ 100 ป มหาดไทย ตํา บลรังสิต อํา เภอธัญ บุรี จัง หวัดปทุมธานี และ ศู นยฝก อบรม
โรงเรียนขาราชการทองถิ่น อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี (รายละเอียดตามเอการแนบ)
วิธีสมัครอบรม
1. สมัครทางเว็บไซต www.lpdi.go.th วิธีการดังตอไปนี้
1.1 เขาสูเมนู สมัครอบรม ดานขวามือของหนาจอ
1.2. ระบบจะแสดงหลักสูตรขึ้นมาใหเลือกหลักสูตรที่ตองการแลวกดปุมสมัคร
1.3 กรอกเลขประจําตัว 13 หลัก แลวกดปุมสมัคร
1.4 หากระบบมีขอ มูลจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ใหตรวจสอบความถูกตองกอนกดปุมสมัคร
หากระบบไมมีขอมูลใหกรอกขอมูลในชองใหครบถวนแลวกดปุมสมัคร
2. สมัครทางโทรสาร หมายเลข 0-2516-2106 , 0-2516-4232 , 0-2191-4804
ดาวนโหลดใบสมัครผานทางเว็บไซต www.lpdi.go.th ดานขวามือของหนาจอ หรือ
3. สมัครทางไปรษณีย
3.1 ดาวนโหลดใบสมัครผานทางเว็บไซต www.lpdi.go.th ดานขวามือของหนาจอ
3.2 กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครใหครบถวน
3.3 สงใบสมัครไปที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยฝกอบรมคลองหนึ่ง ซอยคลองหลวง 8
ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12110

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

คําอธิบาย

**การระบุวุฒกิ ารศึกษาและสาขา
าและสาขา กรณีมีหลายวุฒิใหระบุวุฒิและสาขาทีต่ รงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงเทานั้น

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

ลงชื่อ...............................................................................ผูบังคับบัญชา
(...............................................................................)
ปลัด/รองปลัด อบจ./เทศบาล/อบต......................................................

อนุญาตใหเขารับการศึกษาอบรมและอนุมตั ิใหยืมเงินทดรองจายคาลงทะเบียนการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกลาวได
จํานวน ............................................. บาท ( ............................................................................................................................... )
ลงชื่อ..........................................................................................................

(

)

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

หมายเหตุ

1. FAX ใบสมัคร ถึง สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นที่ 0-2516-2106 หรือ 0-2191-4804 (ตรวจสอบรุนวางที่ www.lpdi.go.th)
2. การสมัครจะสมบูรณ เมื่อ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นมีหนังสือแจงกลับเพื่อใหชําระคาลงทะเบียนแลว เทานั้น

Update ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562
ประเภทบริหารงานทองถิ่น
ชื่อหลักสูตร
นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน
จํานวน 40 คน/รุน (4 สัปดาห)
คาลงทะเบียน 69,000 บาท
ศึกษาดูงานภายในประเทศ 4 วัน
รวมคาที่พักและอาหาร
นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง
จํานวน 70 คน/รุน (6 สัปดาห)
คาลงทะเบียน 105,000 บาท

รุน
1
2
3
4

กําหนดการจัดฝกอบรม
28 ต.ค. - 23 พ.ย. 2561
6 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
19 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2562
14 ก.ค. - 9 ส.ค. 2562

คุณสมบัตผิ ูเขารับการอบรม
ผูดํารงตําแหนง
นักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน
หรือ ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ไดที่
www.lpdi.go.th

1 23 ก.ย. - 2 พ.ย. 2561 ผูดํารงตําแหนง
2 25 ส.ค. - 4 ต.ค. 2562 นักบริหารงานทองถิ่น ระดับกลาง
หรือ ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ไดที่
ศึกษาดูงานภายในประเทศ 1 สัปดาห
www.lpdi.go.th
รวมคาที่พักและอาหาร

สถานที่จัดอบรม

เจาหนาที่ประจําโครงการฝกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอนูวา สาและ 090-678-0192
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 090-6780-6786

ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
เอกสารประกอบการพิจารณา
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน 1.ใบสมัคร
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2.เอกสารแสดงคุณสมบัติ วาผานการสรรหา (ถามี)
3.สําเนาทะเบียนประวัติการดํารงตําแหนง
4.สําเนาใบประกาศ การอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่น ระดับตน

สงที่ Email : lovei9@hotmail.com

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

1 6 ม.ค. - 15 ก.พ. 2562 ผูดํารงตําแหนง
2 14 ก.ค. - 23 ส.ค. 2562 นักบริหารงานทองถิ่น ระดับสูง
หรือ ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ไดที่
ศึกษาดูงานภายในประเทศ 1 สัปดาห
www.lpdi.go.th
รวมคาที่พักและอาหาร

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 090-6780-6786

ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
เอกสารประกอบการพิจารณา
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน 1.ใบสมัคร
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 2.เอกสารแสดงคุณสมบัติ วาผานการสรรหา (ถามี)
3.สําเนาทะเบียนประวัติการดํารงตําแหนง
สงที่ Email : lovei9@hotmail.com

1. ระยะเวลา และคาใชจายในการจัดการฝกอบรมบางหลักสูตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไว ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่เจาหนาที่ประจําโครงการแตละหลักสูตร
2. ผูสนใจสามารถสมัครเขารับการฝกอบรมไดทาง www.lpdi.go.th เมนู สมัครอบรม หรือ สงใบสมัครเขารับการฝกอบรม ไดที่ 02-191-4804 , 02-516,2106
ทั้งนี้ ยังไมตองโอนชําระเงินคาลงทะเบียน จนกวาจะไดรับแจงเปนหนังสือจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซึ่งจะไดรับหนังสือกอนการอบรม ประมาณ 30 วัน
หากผูประสงคเขารับการฝกอบรม ไดชําระคาลงทะเบียนแลว และไมสามารถเขารับการฝกอบรมในรุนนั้นได ใหทําเรื่องแจงมายังสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น เพื่อขอคืนเงินคาลงทะเบียน

Update ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562
ประเภทอํานวยการทองถิ่น
ชื่อหลักสูตร
นักบริหารงานทั่วไป
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน
75
76
77
78
79
80
81

กําหนดการจัดฝกอบรม
28 ต.ค. - 23 พ.ย. 61
6 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562
10 มี.ค. - 5 เม.ย. 2562
21 เม.ย. - 17 พ.ค. 2562
2 - 28 มิ.ย. 2562
28 ก.ค. - 23 ส.ค. 2562
15 ก.ย. - 12 ต.ค. 2562

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

80 21 ต.ค. - 16 พ.ย. 2561 ผูดํารงตําแหนง
81 3 ก.พ. - 1 มี.ค. 2562 นักบริหารงานการคลัง ระดับตน
82 21 เม.ย. - 17 พ.ค. 2562 หรือ ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ไดที่
www.lpdi.go.th

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายชญานนท จุลมานพ 090-678-0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นักบริหารงานชาง
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียนจะแจงใหทราบภายหลัง

76 2 - 28 ธ.ค. 2561
77 3 - 29 มี.ค. 2562
78 2 - 28 มิ.ย. 2562

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 090-678-0191
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 090-678-0177
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 29 3 - 29 มี.ค. 2562
จํานวน 70 คน/รุน
30 30 มิ.ย. - 26 ก.ค. 2562
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
ผูดํารงตําแหนง
นักบริหารงานทั่วไป ระดับตน
หรือ ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ไดที่
www.lpdi.go.th

ผูดํารงตําแหนง
นักบริหารงานชาง ระดับตน
หรือ ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ไดที่
www.lpdi.go.th
ผูดํารงตําแหนง

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําโครงการฝกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอนูวา สาและ 090-678-0192
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม ระดับตน ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอนูวา สาและ 090-678-0192
หรือ ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ไดที่
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
www.lpdi.go.th
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Update ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562
ประเภทอํานวยการทองถิ่น
ชื่อหลักสูตร
นักบริหารงานสวัสดิการสังคม
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
22 6 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562 ผูดํารงตําแหนง
23 21 เม.ย. - 17 พ.ค. 2562 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ระดับตน
24 18 ส.ค. - 13 ก.ย. 2562 หรือ ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ไดที่
www.lpdi.go.th

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําโครงการฝกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอนูวา สาและ 090-678-0192
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นักบริหารงานการศึกษา
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียนจะแจงใหทราบภายหลัง

26 25 ส.ค. - 20 ก.ย. 2562 ผูดํารงตําแหนง
นักบริหารงานการศึกษา ระดับตน
หรือ ตรวจสอบคุณสมบัตอิ ื่น ๆ ไดที่
www.lpdi.go.th

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 090-678-0191
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 090-678-0177
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผูบริหารสถานศึกษา
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียนจะแจงใหทราบภายหลัง

19 1 - 27 ธ.ค. 2562

ผูดํารงตําแหนง
ผูบริหารสถานศึกษา

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 090-678-0191
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 090-678-0177
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ผูดํารงตําแหนง
นักบริหารงานทั่วไป ที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตร นักบริหารงานทั่วไป

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอนูวา สาและ 090-678-0192
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานทั่วไป 17 16 - 28 ธ.ค. 2561
จํานวน 70 คน/รุน
18 19 - 31 พ.ค. 2562
คาลงทะเบียน 17,000 บาท/คน
19 4 - 16 ส.ค. 2562
รวมคาที่พักและอาหาร
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แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562
ประเภทอํานวยการทองถิ่น
ชื่อหลักสูตร
อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง
จํานวน 70 คน/รุน (6 สัปดาห)
คาลงทะเบียน 89,000 บาท
ศึกษาดูงานภายในประเทศ 1 สัปดาห
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน
1
2
3
4

กําหนดการจัดฝกอบรม
18 พ.ย. - 28 ธ.ค. 2561
24 ก.พ. - 5 เม.ย. 2562
19 พ.ค. - 28 มิ.ย. 2562
18 ส.ค. - 27 ก.ย. 2562

คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
ผูดํารงตําแหนง
อํานวยการทองถิ่น ระดับกลาง ทุกตําแหนง
หรือ ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ไดที่
www.lpdi.go.th

สถานที่จัดอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เจาหนาที่ประจําโครงการฝกอบรม
น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 090-6780-6786
เอกสารประกอบการพิจารณา
1.ใบสมัคร
2.เอกสารแสดงคุณสมบัติ วาผานการสรรหา (ถามี)

3.สําเนาทะเบียนประวัติการดํารงตําแหนง
4.ใบประกาศ การอบรมหลักสูตรอํานวยการ ระดับตน

สงเอกสารมาที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

Email : lovei9@hotmail.com

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

1 9 ก.ย. - 19 ต.ค. 2561 ผูดํารงตําแหนง
2 21 เม.ย. - 31 พ.ค. 2562 อํานวยการทองถิ่น ระดับสูง ทุกตําแหนง
3 8 ก.ย. - 18 ต.ค. 2562 หรือ ตรวจสอบคุณสมบัติอื่น ๆ ไดที่
www.lpdi.go.th

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

น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 090-6780-6786
เอกสารประกอบการพิจารณา
1.ใบสมัคร
2.เอกสารแสดงคุณสมบัติ วาผานการสรรหา (ถามี)

3.สําเนาทะเบียนประวัติการดํารงตําแหนง
สงเอกสารมาที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
Email : lovei9@hotmail.com

1. ระยะเวลา และคาใชจายในการจัดการฝกอบรมบางหลักสูตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไว ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่เจาหนาที่ประจําโครงการแตละหลักสูตร
2. ผูสนใจสามารถสมัครเขารับการฝกอบรมไดทาง www.lpdi.go.th เมนู สมัครอบรม หรือ สงใบสมัครเขารับการฝกอบรม ไดที่ 02-191-4804 , 02-516,2106
ทั้งนี้ ยังไมตองโอนชําระเงินคาลงทะเบียน จนกวาจะไดรับแจงเปนหนังสือจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซึ่งจะไดรับหนังสือกอนการอบรม ประมาณ 30 วัน
หากผูประสงคเขารับการฝกอบรม ไดชําระคาลงทะเบียนแลว และไมสามารถเขารับการฝกอบรมในรุนนั้นได ใหทําเรื่องแจงมายังสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น เพื่อขอคืนเงินคาลงทะเบียน
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แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562
ประเภทวิชาการ
ชื่อหลักสูตร
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน
72
73
74
75
76
77
78

กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําโครงการฝกอบรม
21 ต.ค. - 16 พ.ย. 2561 ผูดํารงตําแหนง
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
2 - 28 ธ.ค. 2561
นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179
3 ก.พ. - 1 มี.ค. 2562
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
21 เม.ย. - 17 พ.ค. 2562
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
30 มิ.ย. - 26 ก.ค. 2562

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

9
10
11
12

6 ม.ค. - 1 ก.พ. 2562 ผูดํารงตําแหนง
21 เม.ย. - 17 พ.ค.2562 นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ/ชํานาญการ
30 มิ.ย. - 26 ก.ค. 2561
1 - 27 ก.ย. 2562

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอนูวา สาและ 090-678-0192
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นักพัฒนาชุมชน
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียนจะแจงใหทราบภายหลัง
รวมคาที่พักและอาหาร

21
22
23
24

11 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2561 ผูดํารงตําแหนง
17 ก.พ. - 15 มี.ค. 2562 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ/ชํานาญการ
2 - 28 มิ.ย. 2562
11 ส.ค. - 6 ก.ย. 2562

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอนูวา สาและ 090-678-0192
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

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

56
57
58
59

4 - 30 พ.ย. 2561
ผูดํารงตําแหนง
3 ก.พ. - 1 มี.ค. 2562 นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ/ชํานาญการ
5 - 31 พ.ค. 2562
28 ก.ค. - 23 ส.ค. 2562

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

28 ก.ค. - 23 ส.ค. 2562

15 ก.ย. - 12 ต.ค. 2562

Update ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562
ประเภทวิชาการ
ชื่อหลักสูตร
นักทรัพยากรบุคคล
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน
13
14
15
16
17
18

กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําโครงการฝกอบรม
2 - 28 ธ.ค. 2561
ผูดํารงตําแหนง
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
27 ม.ค. - 22 ก.พ. 2562 นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179
21 เม.ย. - 17 พ.ค. 2562
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
30 มิ.ย. - 26 ก.ค. 2562
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
4 - 30 ส.ค. 2562
15 ก.ย. - 12 ต.ค. 2562

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

29
30
31
32

2 - 28 ธ.ค. 2561
ผูดํารงตําแหนง
19 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2562 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชํานาญการ
28 ก.ค. - 23 ส.ค. 2562
28 ก.ค. - 23 ส.ค. 2562

นิติกร
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียนจะแจงใหทราบภายหลัง
รวมคาที่พักและอาหาร

28 7 ก.ค - 2 ส.ค. 2562

ผูดํารงตําแหนง
นิติกรปฏิบัติการ/ชํานาญการ

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอนูวา สาและ 090-678-0192
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

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

18 6 ม.ค. - 22 ก.พ. 2562 ผูดํารงตําแหนง
19 30 มิ.ย. - 16 ส.ค. 2562 นิติกรปฏิบัติการ/ชํานาญการ

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอนูวา สาและ 090-678-0192
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 090-678-0191
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 090-678-0177
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Update ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562
ประเภทวิชาการ
ชื่อหลักสูตร
รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่นระดับกลาง 7 17 มี.ค. - 3 พ.ค. 2562 ผูดํารงตําแหนง
จํานวน 70 คน/รุน
นิติกรชํานาญการ และผานการฝกอบรม
คาลงทะเบียน 48,000 บาท/คน
หลักสูตรนักกฎหมายทองถิ่น
รวมคาที่พักและอาหาร

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําโครงการฝกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายอนูวา สาและ 090-678-0192
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

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

6 3 ก.พ. - 1 มี.ค. 2562 ผูดํารงตําแหนง

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 090-6780-6786
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายชญานนท จุลมานพ 090-678-0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

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

10 30 มิ.ย. - 26 ก.ค. 2562 ผูดํารงตําแหนง
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ/ชํานาญการ

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 090-6780-6786
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายชญานนท จุลมานพ 090-678-0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

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

11 3 - 29 มี.ค. 2562
ผูดํารงตําแหนง
12 2 - 28 มิ.ย. 2562
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชํานาญการ
13 28 ก.ค. - 23 ส.ค. 2562

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 090-6780-6786
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายชญานนท จุลมานพ 090-678-0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ/ชํานาญการ

Update ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562
ประเภทวิชาการ
ชื่อหลักสูตร
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
จํานวน 70 คน/รุน
คาลงทะเบียน 34,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
4 10 มี.ค. - 5 เม.ย. 2562 ผูดํารงตําแหนง

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําโครงการฝกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 090-6780-6786
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายชญานนท จุลมานพ 090-678-0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

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

7 19 พ.ค. - 14 มิ.ย. 2562 ผูดํารงตําแหนง
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 090-6780-6786
8 28 ก.ค. - 23 ส.ค. 2562 นักวิชาการจัดเก็บรายไดปฎิบัติการ/ชํานาญการ ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายชญานนท จุลมานพ 090-678-0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

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

1 27 ม.ค. - 22 ก.พ. 2562 ผูดํารงตําแหนง
2 18 ส.ค. - 13 ก.ย.2562 นักจัดการงานชางปฏิบัติการ/ชํานาญการ

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 090-678-0191
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 090-678-0177
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

1. ระยะเวลา และคาใชจายในการจัดการฝกอบรมบางหลักสูตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไว ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่เจาหนาที่ประจําโครงการแตละหลักสูตร
2. ผูสนใจสามารถสมัครเขารับการฝกอบรมไดทาง www.lpdi.go.th เมนู สมัครอบรม หรือ สงใบสมัครเขารับการฝกอบรม ไดที่ 02-191-4804 , 02-516,2106
ทั้งนี้ ยังไมตองโอนชําระเงินคาลงทะเบียน จนกวาจะไดรับแจงเปนหนังสือจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซึ่งจะไดรับหนังสือกอนการอบรม ประมาณ 30 วัน
หากผูประสงคเขารับการฝกอบรม ไดชําระคาลงทะเบียนแลว และไมสามารถเขารับการฝกอบรมในรุนนั้นได ใหทําเรื่องแจงมายังสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น เพื่อขอคืนเงินคาลงทะเบียน

Update ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562
ประเภททั่วไป
ชื่อหลักสูตร
เจาพนักงานธุรการ
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 20,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

คาลงทะเบียน 21,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

คุณสมบัตผิ เู ขารับการอบรม
29 ต.ค. - 16 พ.ย. 2561 ผูดํารงตําแหนง
19 พ.ย. - 7 ธ.ค. 2561 เจาพนักงานธุรการปฎิบัติงาน/ชํานาญงาน
กําหนดการจัดฝกอบรม

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําโครงการฝกอบรม
โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179

28 ม.ค. - 15 ก.พ. 2562
22 เม.ย. - 10 พ.ย. 2562

8 - 26 ก.ค. 2562
26 ส.ค. - 13 ก.ย. 2562

2 - 20 ก.ย. 2562
9 - 27 ก.ย. 2562

อาคาร100 ป มหาดไทย
วิทยาลัยปกครอง จ.ปทุมธานี

23 ก.ย. - 11 ต.ค. 2562
30 ก.ย. - 18 ต.ค. 2562

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

59 18 ก.พ. - 8 มี.ค. 2562 ผูดํารงตําแหนง
โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
60 10 - 28 มิ.ย. 2562 เจาพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179

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

50 10 - 28 ธ.ค. 2561 ผูดํารงตําแหนง
โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
51 5 - 23 ส.ค. 2562 เจาพนักงานจัดเก็บรายไดปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179

Update ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562
ประเภททั่วไป
ชื่อหลักสูตร
เจาพนักงานพัสดุ
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 25,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร
คาลงทะเบียน 21,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัตผิ เู ขารับการอบรม
61 9 - 28 ธ.ค. 2561 ผูดํารงตําแหนง
62 9 - 28 มิ.ย. 2562 เจาพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

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

1 7 - 26 มิ.ย. 2562

63 22 ก.ค. - 9 ส.ค. 2562

ผูดํารงตําแหนง
เจาพนักงานการคลังปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 10 13 - 31 พ.ค. 2562 ผูดํารงตําแหนง

จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 20,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร
นายชางไฟฟา
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 20,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร
คาลงทะเบียน 21,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําโครงการฝกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 090-678-0191
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 090-678-0177
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
อาคาร100 ป มหาดไทย
วิทยาลัยปกครอง จ.ปทุมธานี
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 090-678-0191
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 090-678-0177
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179

4 11 - 29 มี.ค. 2562 ผูดํารงตําแหนง
นายชางไฟฟาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179

5 10 - 28 มิ.ย. 2562

อาคาร100 ป มหาดไทย
วิทยาลัยปกครอง จ.ปทุมธานี

Update ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562
ประเภททั่วไป
ชื่อหลักสูตร

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัตผิ เู ขารับการอบรม
4 7 - 25 ม.ค. 2562 ผูดํารงตําแหนง
นายชางโยธาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําโครงการฝกอบรม
โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179

5 11 - 29 มี.ค. 2562

อาคาร100 ป มหาดไทย
วิทยาลัยปกครอง จ.ปทุมธานี

เจาพนักงานประปา
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 21,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

4 12 - 31 พ.ค. 2562 ผูดํารงตําแหนง
เจาพนักงานประปาปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

อาคาร100 ป มหาดไทย
น.ส.เสนาะ หามนตรี 090-678-0191
วิทยาลัยปกครอง จ.ปทุมธานี นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 090-678-0177

เจาพนักงานเทศกิจ
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 21,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

2 12 - 30 ส.ค. 2562 ผูดํารงตําแหนง
เจาพนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

อาคาร100 ป มหาดไทย
น.ส.เสนาะ หามนตรี 090-678-0191
วิทยาลัยปกครอง จ.ปทุมธานี นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 090-678-0177

นายชางโยธา
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 20,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร
คาลงทะเบียน 21,000 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

1. ระยะเวลา และคาใชจายในการจัดการฝกอบรมบางหลักสูตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไว ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่เจาหนาที่ประจําโครงการแตละหลักสูตร
2. ผูสนใจสามารถสมัครเขารับการฝกอบรมไดทาง www.lpdi.go.th เมนู สมัครอบรม หรือ สงใบสมัครเขารับการฝกอบรม ไดที่ 02-191-4804 , 02-516,2106
ทั้งนี้ ยังไมตองโอนชําระเงินคาลงทะเบียน จนกวาจะไดรับแจงเปนหนังสือจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซึ่งจะไดรับหนังสือกอนการอบรม ประมาณ 30 วัน
หากผูประสงคเขารับการฝกอบรม ไดชําระคาลงทะเบียนแลว และไมสามารถเขารับการฝกอบรมในรุนนั้นได ใหทําเรื่องแจงมายังสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น เพื่อขอคืนเงินคาลงทะเบียน

Update ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562
ประเภททั่วไป
ชื่อหลักสูตร
การตรวจสอบภายในระดับตน
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 8,800 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
8 3 - 9 ก.พ. 2562
ผูดํารงตําแหนง
นักวิชาการตรวจสอบภายในทุกระดับ

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําโครงการฝกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายชญานนท จุลมานพ 090-678-0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

การตรวจสอบภายในระดับกลาง
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 8,800 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

10 5 - 11 พ.ค. 2562

ผูดํารงตําแหนง
นักวิชาการตรวจสอบภายในทุกระดับ
ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบ
ภายในระดับตนแลว

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายชญานนท จุลมานพ 090-678-0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

การตรวจสอบภายในระดับสูง
จํานวน 50 คน/รุน
คาลงทะเบียน 8,800 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

7 25 - 31 ส.ค. 2562

ผูดํารงตําแหนง
นักวิชาการตรวจสอบภายในทุกระดับ
ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรการตรวจสอบ
ภายในระดับตน และการตรวจสอบภายใน
ระดับกลางแลว

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายชญานนท จุลมานพ 090-678-0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

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

5 16 - 21 ธ.ค. 2561

ผูดํารงตําแหนง
ขาราชการ/พนักงาน อปท.ทุกตําแหนง

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

Update ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562
ประเภททั่วไป
ชื่อหลักสูตร

รุน
การปฏิบัติงานดานดําเนินการทางวินัยและละเมิด 3
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
4
จํานวน 50 คน/รุน
5
คาลงทะเบียน 18,000 บาท/คน
6
รวมคาที่พักและอาหาร
เทคนิคงานนิติการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเกี่ยว

กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
18 - 30 พ.ย. 2561 ผูดํารงตําแหนง
17 - 29 มี.ค. 2562 ขาราชการ/พนักงาน อปท.ทุกตําแหนง
16 - 28 มิ.ย. 2562
15 - 27 ก.ย. 2562

สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําโครงการฝกอบรม
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

1 19 - 31 พ.ค. 2562

ผูดํารงตําแหนง
ขาราชการ/พนักงาน อปท.ทุกตําแหนง

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น นายวินัย สาดฟก 090-678-0185
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายวัฒนา ไพบูลยธนะสิน 090-678-0179
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

16
17
18
19
20

ผูดํารงตําแหนง
ตําแหนงชาง/นายชางโยธา
ตําแหนงชาง/นายชางเขียนแบบ
ตําแหนงชาง/นายชางสํารวจ
ตําแหนงวิศวกรโยธา
ตําแหนงนักบริหารงานชาง หรือ

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 090-678-0186
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายชญานนท จุลมานพ 090-678-0189
ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กับรางขอบัญญัติทองถิ่น การพัฒนารายได
การเงินการคลัง การพัสดุ และขอทักทวง
ของหน่วยตรวจสอบ

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

พัฒนาบุคลากรชางตามมาตรฐานวิชาชีพ
วิศวกรรม (ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ)
จํานวน 200 คน/รุน
คาลงทะเบียน 7,400 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

1 - 4 ธ.ค. 2561
12 - 15 ธ.ค. 2561
14 - 17 ธ.ค. 2561
17 - 20 ธ.ค. 2561
19 - 22 ธ.ค. 2561

ผูที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ดานจัดการงานชางที่เกี่ยวของ

Update ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2561

แผนการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ 2562
ประเภททั่วไป
ชื่อหลักสูตร
นักบริหารงานศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย
จํานวน 100 คน/รุน
คาลงทะเบียน 29,500 บาท/คน
รวมคาที่พักและอาหาร

รุน กําหนดการจัดฝกอบรม
คุณสมบัติผเู ขารับการอบรม
สถานที่จัดอบรม
เจาหนาที่ประจําโครงการฝกอบรม
41 16 - 29 พ.ย. 2561 ผูดํารงตําแหนง
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น น.ส.เสนาะ หามนตรี 090-678-0191
42 30 พ.ย. - 13 ธ.ค. 2561 หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย หรือ
ศูนยอบรมคลองหนึ่ง
นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 090-678-0177
43 14 - 27 ธ.ค. 2561 ผูปฎิบัติหนาที่หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กปฐมวัย ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

1. ระยะเวลา และคาใชจายในการจัดการฝกอบรมบางหลักสูตร อาจมีการเปลี่ยนแปลงจากที่กําหนดไว ทั้งนี้ สามารถติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม ไดที่เจาหนาที่ประจําโครงการแตละหลักสูตร
2. ผูสนใจสามารถสมัครเขารับการฝกอบรมไดทาง www.lpdi.go.th เมนู สมัครอบรม หรือ สงใบสมัครเขารับการฝกอบรม ไดที่ 02-191-4804 , 02-516,2106
ทั้งนี้ ยังไมตองโอนชําระเงินคาลงทะเบียน จนกวาจะไดรับแจงเปนหนังสือจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซึ่งจะไดรับหนังสือกอนการอบรม ประมาณ 30 วัน
หากผูประสงคเขารับการฝกอบรม ไดชําระคาลงทะเบียนแลว และไมสามารถเขารับการฝกอบรมในรุนนั้นได ใหทําเรื่องแจงมายังสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น เพื่อขอคืนเงินคาลงทะเบียน
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