


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   
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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 
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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 

 

 

 

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

