


คาใชจาย เจาหนาที่ประจําหลักสูตร/

ลําดับ ชื่อหลักสูตร กําหนดการจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม ในการฝกอบรม จํานวนกลุมเปาหมาย หมายเลขโทรศัพท

(บาท) (คน)

1  เจาพนักงานธุรการ รุนที่ 137 19 เมษายน - 8 พฤษภาคม  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย 24,000 70 นางสาวจีรวรรณ ทองแสง

2564  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0188

2  เจาพนักงานธุรการ รุนที่ 138 19 เมษายน - 8 พฤษภาคม  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย 24,000 70 นางสาวจีรวรรณ ทองแสง

2564  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0188

3  เจาพนักงานธุรการ รุนที่ 139 6 - 25 มิถุนายน 2564  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย 24,000 70 นางสาวจีรวรรณ ทองแสง

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0188

4  เจาพนักงานธุรการ รุนที่ 140 29 สิงหาคม - 17 กันยายน  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย 24,000 70 นางสาวจีรวรรณ ทองแสง

2564  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0188

5  เจาพนักงานธุรการ รุนที่ 141 29 สิงหาคม - 17 กันยายน  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย 24,000 70 นางสาวจีรวรรณ ทองแสง

2564  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0188

แผนโครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2564

2564  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0188

6  เจาพนักงานธุรการ รุนที่ 142 19 กันยายน - 8 ตุลาคม  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย 24,000 70 นางสาวจีรวรรณ ทองแสง

2564  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0188

7  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 - 21 พฤษภาคม 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 25,000 70 นางสาวอรอนงค ปานคง

 รุนที่ 18  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0183

8  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 - 25 มิถุนายน 2564  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย 24,000 70 นางสาวอรอนงค ปานคง

 รุนที่ 19  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0183

9  เจาพนักงานการเงินและบัญชี รุนที่ 64 19 เมษายน - 7 พฤษภาคม  โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน 20,000 50 นายพงษนรินทร ตันเที่ยง

2564  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0177

10  เจาพนักงานการเงินและบัญชี รุนที่ 65 28 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม  โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน 20,000 50 นางสาวจีรวรรณ ทองแสง

2564  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0188



คาใชจาย เจาหนาที่ประจําหลักสูตร/

ลําดับ ชื่อหลักสูตร กําหนดการจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม ในการฝกอบรม จํานวนกลุมเปาหมาย หมายเลขโทรศัพท

(บาท) (คน)

11  เจาพนักงานการเงินและบัญชี รุนที่ 66 19 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม  โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน 20,000 50 นางสาวจีรวรรณ ทองแสง

2564  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0188

12  เจาพนักงานจัดเก็บรายได รุนที่ 53 10 - 28 พฤษภาคม 2564  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย 24,000 70 นางสาวเสนาะ หามนตรี

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0191

13  เจาพนักงานจัดเก็บรายได รุนที่ 54 1 - 20 สิงหาคม 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 25,000 70 นางสาวเสนาะ หามนตรี

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0191

14  เจาพนักงานพัสดุ รุนที่ 68 31 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน  โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน 20,000 50 นายพงษนรินทร ตันเที่ยง

2564  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0177

15  เจาพนักงานพัสดุ รุนที่ 69 1 - 20 สิงหาคม 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 25,000 70 นายพงษนรินทร ตันเที่ยง

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0177

แผนโครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2564

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0177

16  เจาพนักงานสาธารณสุข รุนที่ 9 30 สิงหาคม - 17 กันยายน  โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน 20,000 50 นายพงษนรินทร ตันเที่ยง

2564  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0177

17  นายชางโยธา รุนที่ 12 9 - 28 พฤษภาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 25,000 70 นางสาวอรอนงค ปานคง

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0183

18  นายชางไฟฟา รุนที่ 8 9 - 27 สิงหาคม 2564  โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน 20,000 50 นางสาวเสนาะ หามนตรี

2564  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0191

19  นายชางเขียนแบบ รุนที่ 1 20 กันยายน - 8 ตุลาคม  โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน 20,000 50 นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล

2564  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0186

20  เจาพนักงานประชาสัมพันธ รุนที่ 2 22 สิงหาคม - 10 กันยายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 25,000 70 นางสาวเสนาะ หามนตรี

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0191



คาใชจาย เจาหนาที่ประจําหลักสูตร/

ลําดับ ชื่อหลักสูตร กําหนดการจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม ในการฝกอบรม จํานวนกลุมเปาหมาย หมายเลขโทรศัพท

(บาท) (คน)

21  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน รุนที่ 4 5 - 24 กันยายน 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 25,000 70 นายพงษนรินทร ตันเที่ยง

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0177

22  นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 25 9 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย 33,000 70 นางสาวอรอนงค ปานคง

2564  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0183

23  นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 26 9 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย 33,000 70 นางสาวอรอนงค ปานคง

2564  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0183

24  นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 27 4 - 30 กรกฎาคม 2564  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย 33,000 70 นางสาวอรอนงค ปานคง

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0183

25  นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 28 4 - 30 กรกฎาคม 2564  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย 33,000 70 นางสาวอรอนงค ปานคง

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0183

ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2564

แผนโครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0183

26  นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 29 1 - 27 สิงหาคม 2564  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย 33,000 70 นางสาวอรอนงค ปานคง

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0183

27  นักปองกันและบรรเทาสาธารณภัย รุนที่ 9 28 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0186

28  นักวิชาการคอมพิวเตอร รุนที่ 3 13 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายพงษนรินทร ตันเที่ยง

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0177

29  นักวิชาการสุขาภิบาล รุนที่ 4 8 สิงหาคม - 3 กันยายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0186

30  นักวิชาการเกษตร รุนที่ 10 8 สิงหาคม - 3 กันยายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192



คาใชจาย เจาหนาที่ประจําหลักสูตร/

ลําดับ ชื่อหลักสูตร กําหนดการจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม ในการฝกอบรม จํานวนกลุมเปาหมาย หมายเลขโทรศัพท

(บาท) (คน)

31  นักประชาสัมพันธ รุนที่ 7 22 สิงหาคม - 17 กันยายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นางสาวเสนาะ หามนตรี

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0191

32  วิศวกรโยธา รุนที่ 10 11 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0186

33  นักวิชาการคลัง รุนที่ 13 28 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0189

34  นักวิชาการพัสดุ รุนที่ 17 23 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0189

35  นักวิชาการพัสดุ รุนที่ 18 1 - 27 สิงหาคม 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0189

แผนโครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2564

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0189

36  นิติกร รุนที่ 41 28 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0189

37  นิติกร รุนที่ 42 8 สิงหาคม - 3 กันยายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0189

38  นิติกร รุนที่ 43 3 กันยายน - 1 ตุลาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 33,000 70 นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0189

39  นักวิชาการสาธารณสุข รุนที่ 6 1 - 27 สิงหาคม 2564  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย 33,000 70 นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182

40  นักวิชาการจัดเก็บรายได รุนที่ 10 23 พฤษภาคม - 18 มิถุนายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0189



คาใชจาย เจาหนาที่ประจําหลักสูตร/

ลําดับ ชื่อหลักสูตร กําหนดการจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม ในการฝกอบรม จํานวนกลุมเปาหมาย หมายเลขโทรศัพท

(บาท) (คน)

41  นักวิชาการเงนิและบัญชี รุนที่ 37 2 - 28 พฤษภาคม 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายพงษนรินทร ตันเที่ยง

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0177

42  นักวิชาการเงนิและบัญชี รุนที่ 38 28 มิถุนายน - 24 กรกฎาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายพงษนรินทร ตันเที่ยง

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0177

43  นักวิชาการเงนิและบัญชี รุนที่ 39 8 สิงหาคม - 3 กันยายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายพงษนรินทร ตันเที่ยง

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0177

44  นักวิชาการศกึษา รุนที่ 70 25 เมษายน - 21 พฤษภาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192

45  นักวิชาการศกึษา รุนที่ 71 18 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192

แผนโครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2564

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192

46  นักวิชาการศกึษา รุนที่ 72 15 สิงหาคม - 10 กันยายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192

47  นักจัดการงานทั่วไป รุนที่ 19 19 เมษายน - 15 พฤษภาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182

48  นักจัดการงานทั่วไป รุนที่ 20 13 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182

49  นักจัดการงานทั่วไป รุนที่ 21 29 สิงหาคม - 24 กันยายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182

50  นักวิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่ 87 16 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182



คาใชจาย เจาหนาที่ประจําหลักสูตร/

ลําดับ ชื่อหลักสูตร กําหนดการจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม ในการฝกอบรม จํานวนกลุมเปาหมาย หมายเลขโทรศัพท

(บาท) (คน)

51  การพัฒนานักกฏหมายทองถ่ิน รุนที่ 19 5 กันยายน - 22 ตุลาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 45,000 70 นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192

52  การพัฒนานักกฏหมายทองถ่ิน รุนที่ 20 19 กันยายน - 5 พฤศจิกายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 45,000 70 นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192

53  นักบริหารงานการคลัง 19 เมษายน - 15 พฤษภาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 84 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0186

54  นักบริหารงานการคลัง 13 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 85 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0189

55  นักบริหารงานการคลัง 11 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 86 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0189

แผนโครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2564

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 86 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0189

56  นักบริหารงานชาง 16 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นางสาวเสนาะ หามนตรี

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 79 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0191

57  นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 8 สิงหาคม - 3 กันยายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นางสาวเสนาะ หามนตรี

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 31 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0191

58  นักบริหารงานสวสัดิการสังคม 16 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นางสาวเสนาะ หามนตรี

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 25 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0191

59  นักบริหารงานการเกษตร 11 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 2 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0186

60  นักบริหารงานทั่วไป 19 เมษายน - 15 พฤษภาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 84 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182



คาใชจาย เจาหนาที่ประจําหลักสูตร/

ลําดับ ชื่อหลักสูตร กําหนดการจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม ในการฝกอบรม จํานวนกลุมเปาหมาย หมายเลขโทรศัพท

(บาท) (คน)

61  นักบริหารงานทั่วไป 16 พฤษภาคม - 11 มิถุนายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 85 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0183

62  นักบริหารงานทั่วไป 30 พฤษภาคม - 25 มิถุนายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 86 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0184

63  นักบริหารงานทั่วไป 6 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 87 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0185

64  นักบริหารงานทั่วไป 13 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 88 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0186

65  นักบริหารงานทั่วไป 20 มิถุนายน - 16 กรกฎาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 89 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0187

ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2564

แผนโครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 89 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0187

66  นักบริหารงานทั่วไป 25 กรกฎาคม - 19 สิงหาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 90 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0188

67  นักบริหารงานทั่วไป 29 สิงหาคม - 24 กันยายน  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 91 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0189

68  นักบริหารงานทองถ่ินระดับตน รุนที่ 4 19 เมษายน - 15 พฤษภาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192

69  นักบริหารงานทองถ่ินระดับตน รุนที่ 5 4 - 30 กรกฎาคม 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192

70  นักบริหารงานทองถ่ินระดับตน รุนที่ 6 11 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 34,000 70 นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192



คาใชจาย เจาหนาที่ประจําหลักสูตร/

ลําดับ ชื่อหลักสูตร กําหนดการจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม ในการฝกอบรม จํานวนกลุมเปาหมาย หมายเลขโทรศัพท

(บาท) (คน)

71 การปฏิบัติงานดานดําเนินการทางวนิัยและ 5 - 17 กันยายน 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 18,000 70 นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

ละเมิดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน รุนท่ี 6  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192

แผนโครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2564

หมายเหตุ : สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จะมีหนังสือแจงบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการฝกอบรม/กําหนดการชําระคาลงทะเบียน/รายละเอียดการฝกอบรม สงไปยังตนสังกัดอีกครั้ง

กอนการอบรมประมาณ 30 วัน หรือ สามารถตรวจสอบขอมูลการเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตร ไดที่ www.lpdi.go.th หัวขอสมัครอบรม และ หัวขอหนังสือราชการ



คาใชจาย เจาหนาที่ประจําหลักสูตร/

ลําดับ ชื่อหลักสูตร กําหนดการจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม ในการฝกอบรม จํานวนกลุมเปาหมาย หมายเลขโทรศัพท

(บาท) (คน)

72 การสรางเว็บไซต 6 - 11 มิถุนายน 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 8,500 30 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รุนที่ 2  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 06 4296 4036

73 การสรางเว็บไซต 1 - 6 สิงหาคม 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 8,500 30 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รุนที่ 3  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 06 4296 4036

74 การสรางเว็บไซต 19 - 24 กันยายน 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 8,500 30 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

สําหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รุนที่ 4  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 06 4296 4036

75 เทคนิคการเขียนสูตรและการใชงาน Excel 20 - 25 มิถุนายน 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 8,500 30 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

สําหรับงานทองถ่ิน รุนที่ 2  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 06 4296 4036

76 เทคนิคการเขียนสูตรและการใชงาน Excel 22 - 27 สิงหาคม 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 8,500 30 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

สําหรับงานทองถ่ิน รุนที่ 3  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 06 4296 4036

แผนโครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (หลักสูตรพัฒนาสมรรถนะดานคอมพิวเตอร)

ระหวางเดือนเมษายน - กันยายน 2564

สําหรับงานทองถ่ิน รุนที่ 3  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 06 4296 4036

77 เทคนิคการเขียนสูตรและการใชงาน Excel 26 กันยายน - 1 ตุลาคม  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 8,500 30 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

สําหรับงานทองถ่ิน รุนที่ 4 2564  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 06 4296 4036

78 การจัดทําแบบฟอรมออนไลน (E-Form) 16 - 21 พฤษภาคม 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 8,500 30 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

และการจัดทําภาพ (Infographic) รุนที่ 2  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 06 4296 4036

79 การจัดทําแบบฟอรมออนไลน (E-Form) 11 - 16 กรกฎาคม 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 8,500 30 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

และการจัดทําภาพ (Infographic) รุนที่ 3  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 06 4296 4036

80 การจัดทําแบบฟอรมออนไลน (E-Form) 12 - 17 กันยายน 2564  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 8,500 30 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยุธยา

และการจัดทําภาพ (Infographic) รุนที่ 4  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 06 4296 4036

*** สมัครอบรมไดที่ www.lpdi.go.th หัวขอ สมัครอบรม หรือติดตอสอบถามไดที่เจาหนาที่ประจําหลักสูตร *** LINE สมัครอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร





แผนด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมของสถำบันพัฒนำบุคลำกรท้องถิ่น ประจ ำเดือนมีนำคม - เมษำยน 2564 
ชื่อโครงกำร/หลักสูตร รุ่น ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม  สถำนที่จัดฝึกอบรม สถำบันกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน 

1. หลักสูตรสิทธิประโยชน์และกำรบริหำรจัดกำร
ระบบหลักประกันสุขภำพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
จ ำนวน 250 คน/รุ่น 
ค่ำลงทะเบียน 3,900 บำท/คน ค่ำลงทะเบียน รวม
ค่ำอำหำรเที่ยงและเครื่องดื่มตลอดระยะเวลำอบรม 
โดยไม่รวมค่ำที่พัก ค่ำอำหำรเช้ำ ค่ำอำหำรเย็น และค่ำ
เดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ กรุณำช ำระค่ำลงทะเบียนภำยใน 10 วัน
ก่อนอบรม และสำมำรถดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th  
 

 
 

 
1 
2 

 
 

 
10 – 12 มี.ค. 2564 
21 – 23 เม.ย. 2564 

 
 
 

โรงแรมแกรนด์ ทำวเวอร์ 
อินน์ พระรำมหก กรุงเทพฯ 

 
 
 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
1.น.ส.ณัฐฑ์ณิกำ แม้นบุตร  

09 8512 7201 
2.น.ส.พัชรมัย พลำโส 

06 4661 1917 
สมัครอบรมได้ที่ 

 

2. หลักสูตรกำรด ำเนินกำรทำงวินัย ควำมรับผิดทำง
ละเมิดของเจ้ำหน้ำที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วิธี
ปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง กำรด ำเนินคดีทำง
ปกครองและกรณีศึกษำแนวค ำพิพำกษำศำล
ปกครอง 
จ ำนวน 250 คน/รุ่น  
ค่ำลงทะเบียน 3,900 บำท/คน ค่ำลงทะเบียน รวม
ค่ำอำหำรเที่ยงและเครื่องดื่มตลอดระยะเวลำอบรม 
โดยไม่รวมค่ำที่พัก ค่ำอำหำรเช้ำ ค่ำอำหำรเย็น และค่ำ
เดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ กรุณำช ำระค่ำลงทะเบียนภำยใน 10 วัน
ก่อนอบรม และสำมำรถดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th   
 
 

 
 
4 
 
 
 
6 
 
 
 
 
7 
 
 

 
 

 

 
 

11 – 13 มี.ค. 2564 
 
 
 

18 – 20 มี.ค. 2564 
 
 
 
 

8 – 10 เม.ย. 2564 
 
 

 
 

 

 
 

โรงแรมนภำลัย จ.อุดรธำนี 
 
 
 

โรงแรมแกรนด์ ทำวเวอร์ 
อินน์ พระรำมหก กรุงเทพฯ 

 
 
 

โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด  
จ.เชียงใหม่ 

 
 
 
 

 
 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 
 
 
 
 
 
 

1.นำยชนวีร์ มีผ่องศรี 
09 7262 2616 

2.น.ส.พัชรมัย พลำโส 
06 4661 1917 
สมัครอบรมได้ที่ 

 
 
 
 
 



ชื่อโครงกำร/หลักสูตร รุ่น ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม  สถำนที่จัดฝึกอบรม สถำบันกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน 
3. หลักสูตรกำรอบรมเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุข  
ตำมพระรำชบัญญัติกำรสำธำรณสุข พ.ศ. 2535 
จ ำนวน 80 คน/รุ่น 
ค่ำลงทะเบียน 7,800 บำท/คน ค่ำลงทะเบียน รวม
ค่ำอำหำรเที่ยงและเครื่องดื่มตลอดระยะเวลำอบรม 
โดยไม่รวมค่ำที่พัก ค่ำอำหำรเช้ำ ค่ำอำหำรเย็น และค่ำ
เดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ กรุณำช ำระค่ำลงทะเบียนภำยใน 10 วัน
ก่อนอบรม และสำมำรถดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th 

 
 
1 
 

 
 

22 – 27 เม.ย. 2564 
 

 
 

โรงแรมแกรนด์ ทำวเวอร์ 
อินน์ พระรำมหก กรุงเทพฯ 

 

 
 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 
 
 

 
1.นำยกฤตภัค พันธุ์แก้ว 

08 3256 5153 
2.น.ส.พัชรมัย พลำโส 

06 4661 1917 
สมัครอบรมได้ที่ 

 

 
 
 
 

 
4. หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนด้ำน 
“กำรประมำณ ก ำหนดรำคำ กำรจัดจ้ำงและควบคุม
งำนก่อสร้ำง” 
จ ำนวน 80 คน/รุ่น 
ค่ำลงทะเบียน 25,000 บำท/คน รวมค่ำที่พักและ
ค่ำอำหำรยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ กรุณำช ำระค่ำลงทะเบียนภำยใน 10 วัน
ก่อนอบรม และสำมำรถดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th   

 
 
1 

 
 

20 – 26 มี.ค. 2564 
 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 

 
 

มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 
 

 
 

1.น.ส.จุฑำรัตน์ สุขสมัย 
09 4962 8585 

2.นำยสรำวุธ กำระกรณ์ 
08 9645 5876 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

 
5. โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรสร้ำงนวัตกรรม
และกำรผลิตสื่อกำรเรียนกำรสอนระดับปฐมวัย
ส ำหรับศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน 100 คน/รุ่น  
ค่ำลงทะเบียน 12,900 บำท/คน รวมค่ำที่พักและ
ค่ำอำหำรยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ กรุณำช ำระค่ำลงทะเบียนภำยใน 10 วัน
ก่อนอบรม และสำมำรถดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th 

 
 
3 
4 
 
 

 
 

20 – 24 มี.ค. 2564 
21 – 25 มี.ค. 2564 

 
 
 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 

 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
สวนสุนันทำ 

 
 

 
1.น.ส.จุฑำรัตน์ สุขสมัย 

09 4962 8585 
2.นำยศรำวุธ สุวรรณรูป 

09 0678 0187 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

หรือ line@xll1636k 
 
 

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


ชื่อโครงกำร/หลักสูตร รุ่น ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม  สถำนที่จัดฝึกอบรม สถำบันกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน 
6. หลักสูตรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วน
ท้องถิ่นบรรจุใหม่ 
จ ำนวน 150 คน/รุ่น  
ค่ำลงทะเบียน 12,900 บำท/คน รวมค่ำที่พักและ
ค่ำอำหำรยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ กรุณำช ำระค่ำลงทะเบียนภำยใน 10 วัน
ก่อนอบรม และสำมำรถดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th 

 
 

91 
92 
93 
 

 

 
 

29 มี.ค. – 3 เม.ย. 2564 
30 มี.ค. – 4 เม.ย. 2564 

4 – 9 เม.ย. 2564 
 

 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 

 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
สวนสุนันทำ 

 
 
 
 

 

 
 

น.ส.ชนัดดำ ทิศนุกุล 
09 0678 0186 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

 
 

 
7. โครงกำรฝึกอบรมกำรส่งเสริมและยกระดับ
วิสำหกิจชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ ำนวน 100 คน/รุ่น  
ค่ำลงทะเบียน 9,900 บำท/คน รวมค่ำที่พักและ
ค่ำอำหำรยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ กรุณำช ำระค่ำลงทะเบียนภำยใน 10 วัน
ก่อนอบรม และสำมำรถดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th 
 
 

 
 
2 

 
 

4 – 8 เม.ย. 2564 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
สวนสุนันทำ 

 

 
1.น.ส.จุฑำรัตน์ สุขสมัย 

09 4962 8585 
2.นำยศรำวุธ สุวรรณรูป 

09 0678 0187 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

หรือ line@xll1636k 

8. นักพัฒนำชุมชน 
จ ำนวน 70 คน/รุ่น 
ค่ำลงทะเบียน 39,500 บำท/คน รวมค่ำที่พักและ
ค่ำอำหำรยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ กรุณำช ำระค่ำลงทะเบียนภำยใน 10 วัน
ก่อนอบรม และสำมำรถดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th 

 
 

32 

 
 

19 เม.ย. – 8 พ.ค. 2564 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 
 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 

 
 

นำยอภิสิทธิ์ ใสยพร 
09 0678 0192 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

 

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


ชื่อโครงกำร/หลักสูตร รุ่น ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม  สถำนที่จัดฝึกอบรม สถำบันกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน 
9. นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน 
จ ำนวน 70 คน/รุ่น  
ค่ำลงทะเบียน 40,000 บำท/คน รวมค่ำที่พักและ
ค่ำอำหำรยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ กรุณำช ำระค่ำลงทะเบียนภำยใน 10 วัน
ก่อนอบรม และสำมำรถดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th 
 
 

 
 
7 

 
 

19 เม.ย. – 8 พ.ค. 2564 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 
 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 

นำยธีระวุฒิ เกื้อเพชรแก้ว 
09 0678 0189 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

10. สถำปนิก 

จ ำนวน 70 คน/รุ่น  
ค่ำลงทะเบียน 40,000 บำท/คน รวมค่ำที่พักและ
ค่ำอำหำรยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ กรุณำช ำระค่ำลงทะเบียนภำยใน 10 วัน
ก่อนอบรม และสำมำรถดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th 
 
 

 
 
1 

 
 

19 เม.ย. – 8 พ.ค. 2564 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 
 

สถำบันเทคโนโลยี 
พระจอมเกล้ำเจ้ำคุณ

ทหำรลำดกระบัง 

 
 

น.ส.ชนัดดำ ทิศนุกุล 
09 0678 0186 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

11. อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง (อทก.) 
จ ำนวน 70 คน/รุ่น  
ค่ำลงทะเบียน 89,000 บำท/คน รวมค่ำที่พักและ
ค่ำอำหำรยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ กรุณำช ำระค่ำลงทะเบียนภำยใน 10 วัน
ก่อนอบรม และสำมำรถดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th 
 

 

 
 
9 
10 

 
 

19 เม.ย. – 29 พ.ค. 2564 
25 เม.ย. – 4 มิ.ย. 2564 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
สวนสุนันทำ 

 

 
 
 

 นำยพงษ์นรินทร ตันเที่ยง 
09 0678 0177 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

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


ชื่อโครงกำร/หลักสูตร รุ่น ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม  สถำนที่จัดฝึกอบรม สถำบันกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน 
12. หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำร
ของนักบริหำรงำนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. 2564 (Increase the Efficiency of Local 
Administration) 
จ ำนวน 80 คน/รุ่น  
ค่ำลงทะเบียน 28,000 บำท/คน รวมค่ำที่พักและ
ค่ำอำหำรยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ กรุณำช ำระค่ำลงทะเบียนภำยใน 10 วัน
ก่อนอบรม และสำมำรถดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th 
 

 
 
2 

 
 

21 – 28 เม.ย. 2564 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 

 
สถำบันบัณฑิตพัฒน 
บริหำรศำสตร์ (นิด้ำ) 

 

 
 

น.ส.ชนัดดำ ทิศนุกุล 
09 0678 0186 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

13. หลักสูตรกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Personel 
Administration) 
จ ำนวน 100 คน/รุ่น  
ค่ำลงทะเบียน 11,900 บำท/คน รวมค่ำที่พักและ
ค่ำอำหำรยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ กรุณำช ำระค่ำลงทะเบียนภำยใน 10 วัน
ก่อนอบรม และสำมำรถดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th 
 

 
 

16 

 
 

25 – 30 เม.ย. 2564 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 
 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 

1.น.ส.ชนัดดำ ทิศนุกุล 
09 0678 0186 

2.นำยธีระวุฒิ เกื้อเพชรแก้ว 
09 0678 0189 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

 

14. กำรท ำแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form) และกำร
จัดท ำภำพ (Infographic) 
จ ำนวน 30 คน/รุ่น  
ค่ำลงทะเบียน 8,500 บำท/คน รวมค่ำที่พักและ
ค่ำอำหำรยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ กรุณำช ำระค่ำลงทะเบียนภำยใน 10 วัน
ก่อนอบรม และสำมำรถดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th 
 

 
 
1 
 
 
 
 
 
 

 
 

21 – 26 มี.ค. 2564 
 
 
 
 
 
 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 

 

 
 

- 
 
 
 
 
 
 

 
 

นำยภำรดำ เทพหัสดิน ณ 
อยุธยำ 

06 4296 4036 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

 
 

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


ชื่อโครงกำร/หลักสูตร รุ่น ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม  สถำนที่จัดฝึกอบรม สถำบันกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน 
15. กำรพัฒนำนักกฎหมำยท้องถิ่น ระดับต้น  
(ช่วงที่ 2) 

 
 

18 

 
 

28 มี.ค. – 9 เม.ย. 2564 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 
 
- 

 
 

น.ส.ชนัดดำ ทิศนุกุล 
09 0678 0186 

 

16. กำรสร้ำงเว็ปไซต์ส ำหรับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
จ ำนวน 30 คน/รุ่น  
ค่ำลงทะเบียน 8,500 บำท/คน รวมค่ำที่พักและ
ค่ำอำหำรยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ กรุณำช ำระค่ำลงทะเบียนภำยใน 10 วัน
ก่อนอบรม และสำมำรถดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th 
 

 
1 

 
4 – 9 เม.ย. 2564 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 
- 

 
นำยภำรดำ เทพหัสดิน ณ 

อยุธยำ 
06 4296 4036 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

 

17. เทคนิคกำรเขียนสูตรและกำรใช้งำน Excel 
ส ำหรับงำนท้องถิ่น 
จ ำนวน 30 คน/รุ่น  
ค่ำลงทะเบียน 8,500 บำท/คน รวมค่ำที่พักและ
ค่ำอำหำรยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ กรุณำช ำระค่ำลงทะเบียนภำยใน 10 วัน
ก่อนอบรม และสำมำรถดำวน์โหลดบัญชีรำยชื่อผู้เข้ำ
รับกำรฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th 
 

 
 
1 

 
 

25 – 30 เม.ย. 2564 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 
 
- 

 
 

นำยภำรดำ เทพหัสดิน ณ 
อยุธยำ 

06 4296 4036 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 
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