


แผนด ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมให้แก่ผู้บริหำรท้องถิ่น สมำชิกสภำท้องถิ่น และบุคลำกรฝ่ำยกำรเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 
ชื่อโครงกำร/หลักสูตร รุ่น ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม สถำนที่จัดฝึกอบรม สถำบันกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน 

1. นำยกเทศมนตรี/รองนำยกเทศมนตรี (รวมเมืองพัทยา) 
จ านวน 60 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 39,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรายชื่อพร้อมแจ้งก าหนดการช าระ
ค่าลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทางหนังสือราชการ 
2. ช่องทางการช าระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
ชื่อบัญชี โครงการศูนย์ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 475-3-42931-8 
3. กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
ID line : forgetmenot140 

 
 
1 
2 
3 
4 

 
 

8 - 22 ม.ค. 65 
28 ม.ค. – 11 ก.พ. 65 
25 ก.พ. – 11 มี.ค. 65 
19 มี.ค. – 2 เม.ย. 65 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง 

จ.ปทุมธานี 
 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1.น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 

โทร./line 09 0678 0186 
2.น.ส.เบญจภัทร ชลสงคราม 

โทร 090 678 0181 
สมัครอบรมได้ที ่
www.lpdi.go.th 

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

2. นำยก อบต./รองนำยก อบต.   
จ านวน 60 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 39,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรายชื่อพร้อมแจ้งก าหนดการช าระ
ค่าลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทางหนังสือราชการ 
2. ช่องทางการช าระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
ชื่อบัญชี โครงการศูนย์ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 475-3-42931-8 
3. กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
line : 090 678 0182 

 
 

1 
2  
3 

 
   

 
 

 

 
 

1 – 15 มี.ค. 65 
13 – 27 มี.ค. 65 
10 – 24 พ.ค. 65 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง 

จ.ปทุมธานี 
 
 
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 
1.นายวินัย สาดฟัก 
โทร 090 678 0179 

2.นายพงศ์พิสุทธิ์ รักษาพันธ์ 
โทร./line 090 678 0182 

สมัครอบรมได้ที ่
www.lpdi.go.th 

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

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


3. สมำชิกสภำ อบจ. /สมำชิกสภำเมืองพัทยำ /สมำชิกสภำ
เทศบำลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จ านวน 60 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 32,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรายชื่อพร้อมแจ้งก าหนดการช าระ
ค่าลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทางหนังสือราชการ 
2. ช่องทางการช าระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
ชื่อบัญชี โครงการศูนย์ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 475-3-42931-8 
3. กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
id line : ker3403 

 
 
1 
2 
 
 

 
 

23 มี.ค – 3  เม.ย. 65 
 27 มี.ค. – 8 เม.ย. 65 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธานี 

 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1. น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 

โทร./line 09 0678 0186 
2. น.ส.จีรวรรณ ทองแสง 

โทร 090 678 0188 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

4. ประธำน/รองประธำนสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ. เทศบำล อบต. เมืองพัทยำ) 
จ านวน 60 คน/รุ่นค่าลงทะเบียน 32,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรายชื่อพร้อมแจ้งก าหนดการช าระ
ค่าลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทางหนังสือราชการ 
2. ช่องทางการช าระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงเทพ จ ากัด 
ชื่อบัญชี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ส านักสิริพัฒนา เลขท่ี
บัญชี 944 – 023397-2 
3. กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
line : 090 678 0192 

 
 

1 
2 

 
 

18 - 30 ม.ค. 65 
9 - 21 ก.พ. 65 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น 

หรือ สถานที่ตามความ
เหมาะสม 

 
 

 
 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ
หารศาสตร์ 

 
1.นายวินัย สาดฟัก  
โทร 090 678 0179 
2.นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 

โทร./line 090 678 0192 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 
 

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


5. สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล (อบต.) 
จ านวน 60 คน/รุ่นค่าลงทะเบียน 32,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรายชื่อพร้อมแจ้งก าหนดการช าระ
ค่าลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทางหนังสือราชการ 
2. ช่องทางการช าระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 
ชื่อบัญชี โครงการศูนย์ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 475-3-42931-8 
3. กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
line : 090 678 0182 

 
 
1 
2 

 
 

29 เม.ย. – 11 พ.ค. 65 
22 พ.ค. – 3 มิ.ย 65 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธานี 

 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1.นายวินัย สาดฟัก  
โทร 090 678 0179 

2.นายพงศ์พิสุทธิ์ รักษาพันธ์ 
โทร./line 090 678 0182 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

6. ท่ีปรึกษำนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(อบจ. เทศบำล  เมืองพัทยำ) 
จ านวน 40 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 37,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมำยเหตุ 
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรายชื่อพร้อมแจ้งก าหนดการช าระ
ค่าลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทางหนังสือราชการ 
2. ช่องทางการช าระค่าลงทะเบียน ธนาคารทหารไทยธนชาต  
ชื่อบัญชี โครงการอบรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ 
เลขที่บัญชี  156 -2-29309-0 
3. กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
line : 09 0678 0186 

 
 
1 
 
 

 
 

8 – 20 พ.ค. 65 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธานี 

 

 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 

โทร./line 09 0678 0186 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

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


 

 

7. เลขำนุกำรนำยกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ. เทศบำล เมืองพัทยำ อบต.) 
จ านวน 40 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 37,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมำยเหตุ 
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรายชื่อพร้อมแจ้งก าหนดการช าระ
ค่าลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทางหนังสือราชการ 
2. ช่องทางการช าระค่าลงทะเบียน ธนาคารทหารไทยธนชาต  
ชื่อบัญชี โครงการอบรมภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ 
เลขที่บัญชี  156 -2-29309-03 
กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
line : 090 678 0186 

 
 

1 
 

 
 

6 – 18 มี.ค 65 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธานี 

 

 
 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 

น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 
โทร./line 09 0678 0186 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

8. เลขำนุกำรสภำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(อบจ. เทศบาล อบต. เมืองพัทยา) 
จ านวน 60 คน/รุ่น  ค่าลงทะเบียน 32,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรายชื่อพร้อมแจ้งก าหนดการช าระ
ค่าลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th  ช่องทางหนังสือราชการ 
2. ช่องทางการช าระค่าลงทะเบียน ธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด 
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาบุคลากรของของ อปท.  
เลขที่บัญชี 018-258872-0 
3. กรุณาส่งส าเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
line : 090 678 0177 

 
 
1 

 
 

18 – 30 เม.ย. 65 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธานี 

 

 
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 

 
1.น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 

โทร./line 09 0678 0186 
2.นายพงษ์นรินทร ตันเที่ยง  
โทร./line 090 678 0177 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

 QR CODE ดาวน์โหลหลักสูตร 

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


             แผนด ำเนนิกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมให้แก่บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 ภำยใต้โครงกำรควำมร่วมมือทำงวิชำกำร 
ชื่อโครงกำร/หลักสูตร รุ่น ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม สถำนที่จัดฝึกอบรม สถำบันกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน 

1.นักบริหำรงำนท้องถิ่นระดับสูง 
จ ำนวน 70 คน/รุ่น  ค่ำลงทะเบียน 105,000 บำท/คน  
รวมค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำคู่มือ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรอบรม 
ใบประกำศนียบัตรและเข็มวิทยฐำนะ ยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรำยชื่อพร้อมแจ้งก ำหนดกำรช ำระ
ค่ำลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสำมำรถดำวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทำงหนังสือรำชกำร 
2. ช่องทำงกำรช ำระค่ำลงทะเบียน ธนำคำรไทยพำณิชย์   
ชื่อบัญชี คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
เลขที่บัญชี 045-522901-3 
3. กรุณำส่งส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนช่องทำง 
E-mail: research.niticu@gmail.com 

 
 
5 

 
 

15 พ.ค. – 24 มิ.ย. 65 

 
 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง 

จ.ปทุมธำนี 
 

 
 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 
น.ส.ชนัดดำ ทิศนุกุล 

โทร./line 09 0678 0186 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

QR CODE ดำวน์โหลดหลักสูตร 

2. นักบริหำรงำนท้องถิ่นระดับกลำง (นบท.ก.) 
จ ำนวน 70 คน/รุ่น ค่ำลงทะเบียน 105,000 บำท/คน  
รวมค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำคู่มือ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรอบรม 
ใบประกำศนียบัตรและเข็มวิทยฐำนะ ยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรำยชื่อพร้อมแจ้งก ำหนดกำรช ำระ
ค่ำลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสำมำรถดำวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทำงหนังสือรำชกำร 
2. ช่องทำงกำรช ำระค่ำลงทะเบียน ธนำคำรไทยพำณิชย์   
ชื่อบัญชี คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
เลขที่บัญชี 045-522901-3 
3. กรุณำส่งส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนช่องทำง 
E-mail: research.niticu@gmail.com 

 
 

5 
 
   

 
 

 

 
 

6 ก.พ. - 18 มี.ค.65 
 

 
 
สถำบันพัฒนำบุคลำกร

ท้องถิ่น คลองหนึ่ง 
จ.ปทุมธำนี 

 
 
 
 

 
 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 
น.ส.ชนัดดำ ทิศนุกุล 

โทร./line 09 0678 0186 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

 
QR CODE ดำวน์โหลดหลักสูตร 

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 
3. อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับสูง (อท.ส.) 
จ ำนวน 70 คน/รุ่น ค่ำลงทะเบียน 105,000 บำท/คน  
รวมค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำคู่มือ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรอบรม 
ใบประกำศนียบัตรและเข็มวิทยฐำนะ ยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรำยชื่อพร้อมแจ้งก ำหนดกำรช ำระ
ค่ำลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสำมำรถดำวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทำงหนังสือรำชกำร 
2. ช่องทำงกำรช ำระค่ำลงทะเบียน ธนำคำรไทยพำณิชย์   
ชื่อบัญชี คณะนิติศำสตร์ จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
เลขที่บัญชี 045-522901-3 
3. กรุณำส่งส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนช่องทำง 
E-mail: research.niticu@gmail.com  

 
 
5 
 
 

 
 

18 เม.ย – 28 พ.ค. 65 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 

 
 

จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 

 
 

น.ส.ชนัดดำ ทิศนุกุล 
โทร./line 09 0678 0186 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

QR CODE ดำวน์โหลดหลักสูตร 

4. อ ำนวยกำรท้องถิ่นระดับกลำง (อทก.) 
จ ำนวน 70 คน/รุ่น  ค่ำลงทะเบียน 89,000 บำท/คน  
รวมค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำคู่มือ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรอบรม 
ใบประกำศนียบัตรและเข็มวิทยฐำนะ ยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรำยชื่อพร้อมแจ้งก ำหนดกำรช ำระ
ค่ำลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสำมำรถดำวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทำงหนังสือรำชกำร 
2. ช่องทำงกำรช ำระค่ำลงทะเบียน ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด 
ชื่อบัญชี โครงกำรพัฒนำบุคลำกรของของ อปท.  
เลขที่บัญชี 074-7-19969-3 
3. กรุณำส่งส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนช่องทำง 
line : 09 0678 0177 

 
 
11 
12 
13 
14 

 
 

9 ม.ค. – 18 ก.พ. 65 
23 ม.ค. – 4 มี.ค. 65 

27 ก.พ. –  8 เม.ย. 65 
18 เม.ย. – 28 พ.ค. 65 

 

 
 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น 

หรือ สถำนที่ตำมควำม
เหมำะสม 

 
 

 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
สวนสุนันทำ 

 
1.น.ส.ชนัดดำ ทิศนุกุล 

โทร./line 09 0678 0186 
2.นำยพงษ์นริทร  ตันเที่ยง 
โทร./line 09 0678 0177 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

QR CODE ดำวน์โหลดหลักสูตร 
 

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


ชื่อโครงกำร/หลักสูตร รุ่น ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม สถำนที่จัดฝึกอบรม สถำบันกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน 
5. หลักสูตรปฐมนิเทศข้ำรำชกำรหรือพนักงำนส่วนท้องถิ่น 
บรรจุใหม่ 
จ ำนวน 150 คน/รุ่น ค่ำลงทะเบียน 12,900 บำท/คน  
รวมค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำคู่มือ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรอบรม 
ใบประกำศนียบัตร ยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรำยชื่อพร้อมแจ้งก ำหนดกำรช ำระ
ค่ำลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสำมำรถดำวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทำงหนังสือรำชกำร 
2. ช่องทำงกำรช ำระค่ำลงทะเบียน ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด 
ชื่อบัญชี โครงกำรพัฒนำบุคลำกรของของ อปท.  
เลขที่บัญชี 074-7-19969-3 
3. กรุณำส่งส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนช่องทำง 
line : 09 0678 0177 

 
 

96 
97 

 
 

19 – 24 ก.พ 65 
6 - 11 มี.ค. 65 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 

 
 

มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
สวนสุนันทำ 

 

 
นำยพงษ์นริทร  ตันเที่ยง 

โทร./line 09 0678 0177 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

QR CODE ดำวน์โหลดหลักสูตร 
 

6. หลักสูตรพัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
จ ำนวน 100 คน/รุ่น ค่ำลงทะเบียน 11,900 บำท/คน  
รวมค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำคู่มือ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรอบรม 
ใบประกำศนียบัตร ยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรำยชื่อพร้อมแจ้งก ำหนดกำรช ำระ
ค่ำลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสำมำรถดำวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทำงหนังสือรำชกำร 
2. ช่องทำงกำรช ำระค่ำลงทะเบียน ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 
ชื่อบัญชี โครงกำรศูนย์ศึกษำเพ่ือพัฒนำท้องถิ่น
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ เลขที่บัญชี 475-3-42931-8 

 
 
4 
 
 

 
 

23 – 28 ม.ค. 65 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น 

หรือ สถำนที่ตำมควำม
เหมำะสม 

 

 

 
 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
นำยธีระวุฒิ  เกื้อเพชรแก้ว 

โทร 090 678 0189 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

 
QR CODE ดำวน์โหลดหลักสูตร 

 
 

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


ชื่อโครงกำร/หลักสูตร รุ่น ก ำหนดกำรจัดฝึกอบรม สถำนที่จัดฝึกอบรม สถำบันกำรศึกษำ เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำน 
7. หลักสูตรนักพัฒนำชุมชน 
จ ำนวน 70 คน/รุ่น ค่ำลงทะเบียน 39,500 บำท/คน  
รวมค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำคู่มือ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรอบรม 
ใบประกำศนียบัตร และเข็มวิทยฐำนะ ยกเว้นค่ำเดินทำงไป – 
กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรำยชื่อพร้อมแจ้งก ำหนดกำรช ำระ
ค่ำลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสำมำรถดำวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทำงหนังสือรำชกำร 
2. ช่องทำงกำรช ำระค่ำลงทะเบียน ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 
ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำแห่งคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ 
เลขที่บัญชี 983-3-59086-1 
3. กรุณำส่งส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนช่องทำง 
line : 09 0678 0192 

 
 
34 
35 
36 
37 
 

 
 

8 – 27 ม.ค. 65 
5 - 24 ก.พ. 65 

13 มี.ค. – 1 เม.ย. 65 
1 - 20 พ.ค. 65 

 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 

 
 
 
 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
 

 
1.น.ส.ชนัดดำ ทิศนุกุล 

โทร./line 09 0678 0186 
2.นำยอภิสิทธิ์  ใสยพร 

โทร/ไลน์ 09 0678 0192 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

QR CODE ดำวน์โหลดหลักสูตร 

8. โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรเตรียมควำมพร้อมสู่กำรเกษียณอำยุ
ของข้ำรำชกำรและพนักงำนส่วนท้องถิ่น “เกษียณสร้ำงสุข’’
(Happy Retirement  
จ ำนวน 70 คน/รุ่น  ค่ำลงทะเบยีน 25,000 บำท/คน 
รวมค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำคู่มือ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรอบรม ใบ
ประกำศนียบัตร ยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลบั 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรำยชื่อพร้อมแจ้งก ำหนดกำรช ำระ
ค่ำลงทะเบียนโดยสง่ไปยังตน้สังกัดอีกครั้ง หรือสำมำรถดำวนโ์หลดได้ที่ 
www.lpdi.go.th ช่องทำงหนงัสือรำชกำร 
2. ช่องทำงกำรช ำระค่ำลงทะเบยีน ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 
ชื่อบัญชี ศนูย์ฝึกอบรมและพฒันำแห่งคณะสงัคมสงเครำะห์ศำสตร์ 
เลขที่บัญชี 983-3-59086-1 
3. กรุณำส่งส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนผำ่นช่องทำง  
line : 09 0678 0192 

 
 
3 

 
 

12 – 21 มี.ค. 65 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 

 
 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
1.น.ส.ชนัดดำ ทิศนุกุล 

โทร./line 09 0678 0186 
2.นำยอภิสิทธิ์  ใสยพร 

โทรไลน์ 09 0678 0192 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

QR CODE ดำวน์โหลดหลักสูตร 

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. หลักสูตรนักสังคมสงเครำะห์  
จ ำนวน 70 คน/รุ่น 
ค่ำลงทะเบียน 40,000 บำท/คน รวมค่ำที่พักและค่ำอำหำรยกเว้น
รวมค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำคู่มือ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรอบรม 
ใบประกำศนียบัตรและเข็มวิทยฐำนะ ยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรำยชื่อพร้อมแจ้งก ำหนดกำรช ำระ
ค่ำลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสำมำรถดำวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทำงหนังสือรำชกำร 
2. ช่องทำงกำรช ำระค่ำลงทะเบียน ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 
ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำแห่งคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ 
เลขที่บัญชี 983-3-59086-1 
3. กรุณำส่งส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนช่องทำง 
E-mail: Tusw516@gmail.com 

 
 
2 

 
 

20 ก.พ. – 11 มี.ค.65 

 

โรงแรมแกรนด์           
ทำวเวอร์ อินน์    

พระรำมหก กรุงเทพ ฯ 

 

 
 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 

น.ส.เสนำะ หำมนตรี 
โทร 09 0678 0191 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

QR CODE ดำวน์โหลดหลักสูตร 

10. เพิ่มประสิทธิภำพกำรบริหำรรำชกำรของนักบริหำรงำน
ท้องถิ่น 
จ ำนวน 80 คน/รุ่น ค่ำลงทะเบียน 28,000 บำท/คน 
รวมค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำคู่มือ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรอบรม 
ใบประกำศนียบัตร ยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรำยชื่อพร้อมแจ้งก ำหนดกำรช ำระ
ค่ำลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสำมำรถดำวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทำงหนังสือรำชกำร 
2. ช่องทำงกำรช ำระค่ำลงทะเบียน ธนำคำรกรุงเทพ จ ำกัด 
ชื่อบัญชี สถำบันบัณฑิตพัฒนบริหำรศำสตร์ ส ำนักสิริพัฒนำ เลขที่
บัญชี 944 – 023397-2 
3. กรุณำส่งส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนช่องทำง 
line : 09 0678 0182 

 
 
2 

 
 

5 – 12 ก.พ. 65 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 
 

สถำบันบัณฑิตพัฒน 
บริหำรศำสตร์ 

 
 

 
1.น.ส.ชนัดดำ ทิศนุกุล 

โทร./line 09 0678 0186 
2.นำยพงศ์พิสุทธิ์  รักษำพันธ์ 
โทร./line 09 0678 0182 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

QR CODE ดำวน์โหลดหลักสูตร 
 

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 
11. หลักสูตรนักบริหำรสวัสดิกำรสังคม 
จ ำนวน 70 คน/รุ่น ค่ำลงทะเบียน 40,000 บำท/คน 
รวมค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำคู่มือ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรอบรม 
ใบประกำศนียบัตรและเข็มวิทยฐำนะ ยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรำยชื่อพร้อมแจ้งก ำหนดกำรช ำระ
ค่ำลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสำมำรถดำวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทำงหนังสือรำชกำร 
2. ช่องทำงกำรช ำระค่ำลงทะเบียน ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 
ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำแห่งคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ 
เลขที่บัญชี 983-3-59086-1 
3. กรุณำส่งส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนช่องทำง 
E-mail: Tusw516@gmail.com 

 
 

25 

 
 

20 มี.ค. – 8 เม.ย. 65 

 

สถำบันพัฒนำบุคลำกร
ท้องถิ่น คลองหนึ่ง  

จ.ปทุมธำนี 

 
 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
 

น.ส.เสนำะ หำมนตรี 
โทร 09 0678 0191 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

QR CODE ดำวน์โหลดหลักสูตร 
 

12. เพิ่มประสิทธิภำพนักพัฒนำชุมชน “นักสรำงกำร
เปลี่ยนแปลงชุมชน” 
จ ำนวน 100 คน/รุ่น ค่ำลงทะเบียน 29,500 บำท/คน 
รวมค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำคู่มือ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรอบรม 
ใบประกำศนียบัตร ยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรำยชื่อพร้อมแจ้งก ำหนดกำรช ำระ
ค่ำลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสำมำรถดำวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th  ช่องทำงหนังสือรำชกำร 
2. ช่องทำงกำรช ำระค่ำลงทะเบียน ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 
ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำแห่งคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ 
เลขที่บัญชี 983-3-59086-1 
3. กรุณำส่งส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนช่องทำง 
line : 09 0678 0192 

 
 
1 

 
 

27 ก.พ. – 8 มี.ค 65 

 

โรงแรมอะเดรียติด
พำเลซพัทยำ จ.ชลบุรี 

 
 
มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
1.น.ส.ชนัดดำ ทิศนุกุล 

โทร./line 09 0678 0186 
2.นำยอภิสิทธิ์  ใสยพร 

โทร./line 09 0678 0192 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

QR CODE ดำวน์โหลดหลักสูตร 

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 
13. เพิ่มประสิทธิภำพนักบริหำรงำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดลอม 
“นวัตกรรมทองถิ่นดำนกำรบริกำรสำธำรณสุขและสิ่งแวดลอม
แบบครบวงจร” 
จ ำนวน 100 คน/รุ่น ค่ำลงทะเบียน 29,500 บำท/คน 
รวมค่ำที่พัก ค่ำอำหำร ค่ำคู่มือ ค่ำวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรอบรม 
ใบประกำศนียบัตร ยกเว้นค่ำเดินทำงไป – กลับ 
หมำยเหตุ  
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรำยชื่อพร้อมแจ้งก ำหนดกำรช ำระ
ค่ำลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสำมำรถดำวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th  ช่องทำงหนังสือรำชกำร 
2. ช่องทำงกำรช ำระค่ำลงทะเบียน ธนำคำรกรุงไทย จ ำกัด 
ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนำแห่งคณะสังคมสงเครำะห์ศำสตร์ 
เลขที่บัญชี 983-3-59086-1 
3. กรุณำส่งส ำเนำหลักฐำนกำรโอนเงินค่ำลงทะเบียนผ่ำนช่องทำง 
E-mail: Tusw516@gmail.com 

 
 
1 

 
 

28 มี.ค. – 6 เม.ย 65 

 

โรงแรมอะเดรียติด
พำเลซ พัทยำ จ.ชลบุรี 

 
 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

 
1. น.ส.เสนำะ หำมนตรี 
โทร 09 0678 0191 

2. น.ส.เบญจภัทร ชลสงครำม 
โทร 090 678 0181 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

 

 
QR CODE ดำวน์โหลดหลักสูตร 

 
 

 

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

