
ที่ หลักสูตร ว/ด/ป ผู้เขา้อบรม
1 สัมมนา วันผังเมืองโลก  8 พ.ย. 62 220
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม ArcGIS กับการใช้เคร่ืองมือ ArcGIS Spatial Analyst เพือ่การวิเคราะห์ข้อมูล รุ่นที ่1 8 - 10 ม.ค. 63 40
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม ArcGIS กับการใช้เคร่ืองมือ ArcGIS Spatial Analyst เพือ่การวิเคราะห์ข้อมูล รุ่นที ่2 29 - 31 ม.ค. 63 40
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม ArcGIS กับการใช้เคร่ืองมือ ArcGIS Spatial Analyst เพือ่การวิเคราะห์ข้อมูล รุ่นที ่3 5 - 7 ก.พ. 63 40
5 อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม ArcGIS กับการใช้เคร่ืองมือ ArcGIS Spatial Analyst เพือ่การวิเคราะห์ข้อมูล รุ่นที ่4 26 - 28 ก.พ. 63 40
6 อบรม การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมืองฉบับใหม่ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 - 20 ม.ีค. 63 40
7 อบรมเชิงปฏิบัติการ การวางและจัดท าผังพืน้ทีเ่ฉพาะ การจัดการเมืองเพือ่รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและ 30 ม.ีค. - 3 เม.ย. 63 80

ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
8 อบรม การบูรณาการงานวางผังเมือง รุ่นที ่4 23 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 80
9 อบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์และจัดท าข้อก าหนดตามพระราชบัญญัติการผังเมือง ด้าน F.A.R.   B.C.R.   O.S.R.   25 - 29 พ.ค. 63 80

และแผนผังทีโ่ล่ง
10 สัมมนา หลักการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 คร้ังที ่1  ก.ค. 63 70
11 สัมมนา หลักการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 คร้ังที ่2  ก.ค. 63 70
12 สัมมนา หลักการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 คร้ังที ่3  ก.ค. 63 70
13 สัมมนา หลักการและวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562 คร้ังที ่4  ส.ค. 63 70
14 อบรม การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การผังเมือง (e-Learning) รุ่นที ่11 (ปรับปรุงหลักสูตร)  ส.ค. 63 ไม่จ ากัด

940

หมายเหต ุ  1. การด าเนินการ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หมายเหต ุ  2. เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สถาบันฯ จึงต้องระงับการฝึกอบรม/สัมมนา ต้ังแต่ เดือน มีนาคม เป็นต้นไป

ยทุธศาสตร์ด้านการผังเมือง

แผนพัฒนาบคุลากรการฝึกอบรม / สัมมนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563

รวม 14 ครั้ง



ที่ หลักสูตร ว/ด/ป ผู้เขา้อบรม
1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การจัดรูปทีดิ่นเพือ่พัฒนาพืน้ที่ 26 ธ.ค. 62 230
2 อบรม เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตล่ิงและระบบป้องกันน้ าท่วม รุ่นที ่6 11 - 19 ก.พ. 63 60
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบจัดรูปแปลงทีดิ่นใหม่เบือ้งต้น รุ่นที ่7 9 - 13 ม.ีค. 63 80
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารโครงการจัดรูปทีดิ่นเพือ่พัฒนาพืน้ที ่รุ่นที ่2 16 - 20 ม.ีค. 63 60
5 สัมมนา การศึกษา วิเคราะห์ และการแปลกฎหมายจัดรูปทีดิ่นเพือ่พัฒนาพืน้ที่ 7 เม.ย. 63 150
6 อบรม การออกแบบเขื่อนป้องกันตล่ิง รุ่นที ่6 20 - 24 ก.ค. 63 60

640

หมายเหต ุ  1. การด าเนินการ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หมายเหต ุ  2. เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สถาบันฯ จึงต้องระงับการฝึกอบรม/สัมมนา ต้ังแต่ เดือน มีนาคม เป็นต้นไป

รวม 6 ครั้ง

ยทุธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมือง



ที่ หลักสูตร ว/ด/ป ผู้เขา้อบรม
1 อบรม การน าเสนอผลงานก่อสร้างอย่างมืออาชีพ รุ่นที ่2 5 - 7 พ.ย. 62 60
2 อบรม ความปลอดภัยด้านไฟฟ้าและการช่วยฟืน้คืนชีพขั้นพืน้ฐาน (CPR) รุ่นที ่1 24 - 25 ธ.ค. 62 60
3 สัมมนา การศึกษา วิเคราะห์ และการแปลกฎหมายว่าด้วยการขุดดินและถมดิน 7 ม.ค. 63 150
4 อบรม การออกแบบและค านวณโครงสร้างอาคารภาครัฐ รุ่นที ่2 27 - 31 ม.ค. 63 60
5 อบรม แนวทางการตรวจสอบโครงการก่อสร้างของหน่วยงานตรวจสอบ รุ่นที ่1 5 - 7 ก.พ. 63 50
6 อบรม การปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขุดดินถมดิน (e-Learning) รุ่นที ่14 6 - 25 ก.พ. 63 ไม่จ ากัด
7 อบรม การออกแบบงานระบบไฟฟ้าส าหรับอาคารขนาดเล็ก รุ่นที ่2 24 - 28 ก.พ. 63 60
8 อบรม ผู้ตรวจสอบอาคารมืออาชีพ รุ่นที ่1 2 - 6 ม.ีค. 63 80
9 อบรม แนวทางการตรวจสอบโครงการก่อสร้างของหน่วยงานตรวจสอบ รุ่นที ่2 8 - 10 เม.ย. 63 50
10 อบรม การควบคุมงานก่อสร้างส าหรับบุคลากรด้านช่างแบบมืออาชีพ รุ่นที ่6 20 - 22 เม.ย. 63 60
11 อบรม การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร (e-Learning) รุ่นที ่11 22 เม.ย. - 11 พ.ค. 63 ไม่จ ากัด
12 อบรม แนวทางการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที ่1 23 - 24 เม.ย. 63 40
13 อบรม แนวทางการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที ่2 30 เม.ย. - 1 พ.ค. 63 40
14 อบรม แนวทางการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที ่3 7 - 8 พ.ค. 63 40
15 อบรม แนวทางการยื่นขออนุญาตก่อสร้างอาคารด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที ่4 26 - 27 พ.ค. 63 40
16 อบรม ผู้ตรวจสอบอาคารมืออาชีพ รุ่นที ่2 8 - 12 ม.ิย. 63 80
17 อบรม การออกแบบโครงสร้างอาคารต้านทานการส่ันสะเทือนของแผ่นดินไหว รุ่นที ่๒ 15 - 19 ม.ิย. 63 60
18 อบรม มาตรฐานว่าด้วยวัสดุ และผลิตภัณฑ์ด้านอัคคีภัย รุ่นที ่2 13 - 17 ก.ค. 63 60

990

หมายเหต ุ  1. การด าเนินการ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หมายเหต ุ  2. เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สถาบันฯ จึงต้องระงับการฝึกอบรม/สัมมนา ต้ังแต่ เดือน มีนาคม เป็นต้นไป

รวม 18 ครั้ง

ยทุธศาสตร์ด้านการอาคาร



ที่ หลักสูตร ว/ด/ป ผู้เขา้อบรม
1 อบรม การประมาณราคาส าหรับงานอาคาร รุ่นที ่11 24 ม.ิย. - 3 ก.ค. 63 60
2 อบรม การบริหารสัญญาจ้างและตรวจการจ้าง รุ่นที ่6 3 - 7 ส.ค. 63 60

120

หมายเหต ุ  1. การด าเนินการ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หมายเหต ุ  2. เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สถาบันฯ จึงต้องระงับการฝึกอบรม/สัมมนา ต้ังแต่ เดือน มีนาคม เป็นต้นไป

รวม 2 ครั้ง

ยทุธศาสตร์ด้านการบริการด้านช่าง



ที่ หลักสูตร ว/ด/ป ผู้เขา้อบรม
1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่การวางผังเมือง คร้ังที ่1 5 ก.พ. 63 40
2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่การวางผังเมือง คร้ังที ่2 12 ก.พ. 63 40
3 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่การวางผังเมือง คร้ังที ่3 19 ก.พ. 63 40
4 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่การวางผังเมือง คร้ังที ่4 26 ก.พ. 63 40
5 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่การวางผังเมือง คร้ังที ่5 4 ม.ีค. 63 40
6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่การวางผังเมือง คร้ังที ่6 11 ม.ีค. 63 40
7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19)  การจัดท าหน้ากากอนามัยและ 12 - 13 ม.ีค.  63 140

เจลฆา่เชื้อเพือ่การป้องกันตนเอง
8 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่การวางผังเมือง คร้ังที ่7 18 ม.ีค. 63 40
9 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลเพือ่การวางผังเมือง คร้ังที ่8 25 ม.ีค. 63 40
10 อบรม การใช้โปรแกรมเพือ่การฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน Work from home 27 ม.ีค. 63 200
11 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562  1- 3 เม.ย. 63 200
12 สัมมนา แนวทางการประเมินผลงานต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ คร้ังที ่1 21 เม.ย. 63 80
13 สัมมนา แนวทางการประเมินผลงานต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ คร้ังที ่2 22 เม.ย. 63 110
14 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สรุปและทบทวนผลการด าเนินงาน (After Action Review)  28 - 30 เม.ย. 63 300
15 สัมมนา การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร คร้ังที ่1 29 - 31 ก.ค. 63 80
16 สัมมนา การพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ค าส่ังเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามกฎหมายควบคุมอาคาร คร้ังที ่2 18 - 20 ส.ค. 63 80

1,510
 

หมายเหต ุ  1. การด าเนินการ อาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
หมายเหต ุ  2. เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) สถาบันฯ จึงต้องระงับการฝึกอบรม/สัมมนา ต้ังแต่ เดือน พฤษภาคม เป็นต้นไป

แผนพัฒนาบคุลากรการฝึกอบรม / สัมมนา ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (นอกแผน)

รวม 16 ครั้ง 


