


คาใชจาย

ลําดับ ชื่อหลักสูตร กาํหนดการจัดโครงการ ในการฝกอบรม จํานวน สถานที่จัดโครงการ เจาหนาที่ประสานงาน

(บาท) (คน)

1  เจาพนักงานธุรการ รุนที่ 138 27 กุมภาพันธ - 18 มีนาคม 2565 24,000 70  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย นางสาวจีรวรรณ ทองแสง

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0188

2  เจาพนักงานธุรการ รุนที่ 139 20 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 24,000 70  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย นางสาวจีรวรรณ ทองแสง

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0188

3  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 9 - 28 มกราคม 2565 25,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม

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

4  เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 - 25 กุมภาพันธ 2565 24,000 70  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม

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

5  เจาพนักงานการเงินและบัญชี รุนที่ 65 31 มกราคม - 18 กุมภาพันธ 2565 20,000 50  โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน นางสาวจีรวรรณ ทองแสง

แผนโครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหวางเดือนมกราคม - เมษายน 2565

5  เจาพนักงานการเงินและบัญชี รุนที่ 65 31 มกราคม - 18 กุมภาพันธ 2565 20,000 50  โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน นางสาวจีรวรรณ ทองแสง

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0188

6  เจาพนักงานพัสดุ รุนที่ 68 10 - 28 มกราคม 2565 20,000 50  โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน นายพงษนรินทร ตันเที่ยง

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0177

7  เจาพนักงานพัสดุ รุนที่ 69 18 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2565 24,000 70  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย นายพงษนรินทร ตันเที่ยง

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0177

8  นายชางไฟฟา รุนที่ 8 21 กุมภาพันธ - 11 มีนาคม 2565 20,000 50  โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน นางสาวเสนาะ หามนตรี

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0191

9  เจาพนักงานสาธารณสุข รุนที่ 9 14 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 20,000 50  โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน นายพงษนรินทร ตันเที่ยง

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0177

10  เจาพนักงานพัฒนาชุมชน รุนที่ 4 18 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2565 20,000 50  โรงเรียนขาราชการสวนทองถ่ิน นายพงษนรินทร ตันเที่ยง

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0177



คาใชจาย

ลําดับ ชื่อหลักสูตร กาํหนดการจัดโครงการ ในการฝกอบรม จํานวน สถานที่จัดโครงการ เจาหนาที่ประสานงาน

(บาท) (คน)

11  นายชางโยธา รุนที่ 12 30 มกราคม - 18 กุมภาพันธ 2565 25,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0183

12  นักวิชาการสาธารณสุข รุนที่ 6 9 มกราคม - 4 กุมภาพันธ 2565 33,000 70  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182

13  นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 25 9 มกราคม - 4 กุมภาพันธ 2565 33,000 70  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0183

14  นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 26 6 กุมภาพันธ - 4 มีนาคม 2565 33,000 70  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0183

15  นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 27 18 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2565 33,000 70  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม

แผนโครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหวางเดือนมกราคม - เมษายน 2565

15  นักทรัพยากรบุคคล รุนที่ 27 18 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2565 33,000 70  อาคารอนุสรณ 100 ป มหาดไทย

 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0183

16  นักปองกันและบรรเทาสาธาณภยั รุนที่ 9 6 กุมภาพันธ - 4 มีนาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0186

17  นักวิชาการสุขาภิบาล รุนที่ 4 9 มกราคม - 4 กุมภาพันธ 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0189

18  นิติกร รุนที่ 41 9 มกราคม - 4 กุมภาพันธ 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0189

19  นักวิชาการศกึษา รุนที่ 70 9 มกราคม - 4 กุมภาพันธ 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192

20  นักวิชาการศกึษา รุนที่ 71 6 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192



คาใชจาย

ลําดับ ชื่อหลักสูตร กาํหนดการจัดโครงการ ในการฝกอบรม จํานวน สถานที่จัดโครงการ เจาหนาที่ประสานงาน

(บาท) (คน)

21  นักวิชาการศกึษา รุนที่ 72 18 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192

22  นักจัดการงานทั่วไป รุนที่ 19 9 มกราคม - 4 กุมภาพันธ 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182

23  นักจัดการงานทั่วไป รุนที่ 20 18 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182

24  นักวิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่ 87 9 มกราคม - 4 กุมภาพันธ 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182

25  นักวิชาการเงนิและบัญชี รุนที่ 37 6 กุมภาพันธ - 4 มีนาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายพงษนรินทร ตันเที่ยง

ระหวางเดือนมกราคม - เมษายน 2565

แผนโครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

25  นักวิชาการเงนิและบัญชี รุนที่ 37 6 กุมภาพันธ - 4 มีนาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายพงษนรินทร ตันเที่ยง

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0177

26  นักวิชาการเงนิและบัญชี รุนที่ 38 6 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายพงษนรินทร ตันเที่ยง

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0177

27  วิศวกรโยธา รุนที่ 10 18 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0186

28  นักวิชาการพัสดุ รุนที่ 17 20 กุมภาพันธ - 18 มีนาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0189

29  นักวิชาการพัสดุ รุนที่ 18 18 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0189

30  การพัฒนานักกฎหมายทองถ่ิน รุนที่ 19 20 มีนาคม - 30 เมษายน 2565 45,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192



คาใชจาย

ลําดับ ชื่อหลักสูตร กาํหนดการจัดโครงการ ในการฝกอบรม จํานวน สถานที่จัดโครงการ เจาหนาที่ประสานงาน

(บาท) (คน)

31  การพัฒนานักกฎหมายทองถ่ินระดับกลาง 20 มีนาคม - 30 เมษายน 2565 48,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

 รุนที่ 8  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192

32  นักประชาสัมพันธ รุนที่ 7 6 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นางสาวเสนาะ หามนตรี

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0191

33  นักบริหารงานการคลัง 9 มกราคม - 4 กุมภาพันธ 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

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

34  นักบริหารงานการคลัง 6 กุมภาพันธ - 4 มีนาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 86  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0190

35  นักบริหารงานการคลัง 18 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

แผนโครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

ระหวางเดือนมกราคม - เมษายน 2565

35  นักบริหารงานการคลัง 18 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายธีระวุฒ ิเก้ือเพชรแกว

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 87  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0190

36  นักบริหารงานทั่วไป 9 มกราคม - 4 กุมภาพันธ 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 85  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182

37  นักบริหารงานทั่วไป 9 มกราคม - 4 กุมภาพันธ 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 86  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182

38  นักบริหารงานทั่วไป 6 กุมภาพันธ - 4 มีนาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 87  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182

39  นักบริหารงานทั่วไป 13 กุมภาพันธ - 11 มีนาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 88  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182

40  นักบริหารงานทั่วไป 20 กุมภาพันธ - 18 มีนาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 89  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182



คาใชจาย

ลําดับ ชื่อหลักสูตร กาํหนดการจัดโครงการ ในการฝกอบรม จํานวน สถานที่จัดโครงการ เจาหนาที่ประสานงาน

(บาท) (คน)

41  นักบริหารงานทั่วไป 6 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 90  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182

42  นักบริหารงานทั่วไป 18 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ

 (อํานวยการทองถ่ินระดับตน) รุนที่ 91  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0182

43  นักบริหารงานการเกษตร 13 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล

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

44  นักบริหารงานทองถ่ินระดับตน รุนที่ 4 6 กุมภาพันธ - 4 มีนาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192

45  นักบริหารงานทองถ่ินระดับตน รุนที่ 5 13 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

ระหวางเดือนมกราคม - เมษายน 2565

แผนโครงการฝกอบรมบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565

45  นักบริหารงานทองถ่ินระดับตน รุนที่ 5 13 มีนาคม - 8 เมษายน 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192

46  นักบริหารงานทองถ่ินระดับตน รุนที่ 6 18 เมษายน - 14 พฤษภาคม 2565 34,000 70  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน นายอภิสิทธิ์ ใสยพร

 อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โทร. 09 0678 0192

**สมัครอบรมที่ www.lpdi.go.th             

**กอนการจัดโครงการฝกอบรม (ประมาณ 1 เดือน) สถาบันฯ จะมีหนังสือแจงรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม สามารถโหลดไดที่เมนู หนังสือราชการ

**กรณุาตรวจสอบหลักสตูร/รุน่ ใน www.lpdi.go.th เมนูสมคัรอบรม (สเีหลอืง) กอ่นการสมคัรอบรม



ล าดบั ชื่อหลักสูตร ก าหนดการจัดโครงการ

ค่าใชจ้่ายใน

การฝึกอบรม 

(บาท)

จ านวน

(คน)
สถานทีจ่ัดอบรม เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน

47 หลักสูตรเทคนิคการเขยีนสูตรและการใช้งาน 
Excel ส าหรับงานท้องถิ่น รุ่นที ่1

9 - 14 มกราคม 2565 8,500 35 สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยธุยา  
โทร. 064-296-4036

48 หลักสูตรการท าแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)
 และการจดัท าภาพ (Infographic) รุ่นที ่2

16 - 21 มกราคม 2565 8,500 35 สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยธุยา  
โทร. 064-296-4036

49 หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที ่2

23 - 28 มกราคม 2565 8,500 35 สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยธุยา  
โทร. 064-296-4036

50 หลักสูตรเทคนิคการเขยีนสูตรและการใช้งาน 
Excel ส าหรับงานท้องถิ่น รุ่นที ่2

30 มกราคม - 4 กมุภาพนัธ์ 2565 8,500 35 สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยธุยา  
โทร. 064-296-4036

51 หลักสูตรการท าแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)
 และการจดัท าภาพ (Infographic) รุ่นที ่3

6 - 11 กมุภาพนัธ์ 2565 8,500 35 สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยธุยา  
โทร. 064-296-4036

52 หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที ่3

13 - 18 กมุภาพนัธ์ 2565 8,500 35 สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยธุยา  
โทร. 064-296-4036

53 หลักสูตรเทคนิคการเขยีนสูตรและการใช้งาน 
Excel ส าหรับงานท้องถิ่น รุ่นที ่3

20 - 25 กมุภาพนัธ์ 2565 8,500 35 สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยธุยา  
โทร. 064-296-4036

54 หลักสูตรการท าแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)
 และการจดัท าภาพ (Infographic) รุ่นที ่4

27 กมุภาพนัธ์ - 4 มีนาคม 2565 8,500 35 สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยธุยา  
โทร. 064-296-4036

55 หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที ่4

6 - 11 มีนาคม 2565 8,500 35 สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยธุยา  
โทร. 064-296-4036

แผนโครงการฝึกอบรมบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
(หลักสูตรคอมพิวเตอร)์



ล าดบั ชื่อหลักสูตร ก าหนดการจัดโครงการ

ค่าใชจ้่ายใน

การฝึกอบรม 

(บาท)

จ านวน

(คน)
สถานทีจ่ัดอบรม เจ้าหน้าทีป่ระสานงาน

แผนโครงการฝึกอบรมบคุลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2565
(หลักสูตรคอมพิวเตอร)์

56 หลักสูตรเทคนิคการเขยีนสูตรและการใช้งาน 
Excel ส าหรับงานท้องถิ่น รุ่นที ่4

13 - 18 มีนาคม 2565 8,500 35 สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยธุยา  
โทร. 064-296-4036

57 หลักสูตรการท าแบบฟอร์มออนไลน์ (E-Form)
 และการจดัท าภาพ (Infographic) รุ่นที ่5

20 - 25 มีนาคม 2565 8,500 35 สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยธุยา  
โทร. 064-296-4036

58 หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์ส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที ่5

27 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 8,500 35 สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยธุยา  
โทร. 064-296-4036

59 หลักสูตรเทคนิคการเขยีนสูตรและการใช้งาน 
Excel ส าหรับงานท้องถิ่น รุ่นที ่5

24 - 29 เมษายน 2565 8,500 35 สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 นายภารดา เทพหัสดิน ณ อยธุยา  
โทร. 064-296-4036



ขันตอนการลงทะเบียน/สมัครอบรม (ใหม่) (สําหรับผู้สมคัรทีมรีายชือในหลกัสูตรฯ ตามแผนฯ อยู่แล้ว ) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3. กรอกขอมูลสวนตัว 

4. กด บันทึก ยืนยันขอมูล 

5. ติดตอเจาหนาที่ประจําหลักสูตร เพ่ือยืนยันเขารับการฝกอบรม และพิมพใบชําระเงิน 

2. กรอกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 

และ กด ลงทะเบียน 

1. เลือก 

www.lpdi.go.th 



ขันตอนการลงทะเบียน/สมคัรอบรม (ใหม่)  (สําหรับผู้สมคัรใหม่) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  4. กรอกขอมูลสวนตัว 

5. กด บันทึกและสมัคร

2. เลือกหลกัสูตร/

รุน/สมัครอบรม 

1. เลือก 

6. สถาบันฯ จะมีหนังสอืฯ ประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารบัการฝกอบรม ที่ เมนู หนังสอืราชการ 

3. กรอกเลขประจําตัว

ประชาชน 13 หลัก / กด

ลงทะเบียน 

www.lpdi.go.th 


