


แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 – มีนาคม 2566 (เพ่ิมเตมิ) 

************ 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 70 คน/รุ่น  
ค่าลงทะเบียน 39,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ  
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
 
 
 
 

 
11 
12 
13 
 
 
 
 

 
8 – 23 ม.ค. 66 

20 ก.พ. – 6 มี.ค. 66 
24 มี.ค. – 7 เม.ย. 66 

 
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 

เซียร์รังสิต ต.คูคต 
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
นายพงศ์พิสุทธิ์ รักษาพันธุ์ 
โทร./Line 090 678 0182 

 
สมัครอบรมได้ที่ 

lpdi.go.th  
หัวข้อสมัครอบรม 

2. นักบริหารงานท้องถิ่นระดับกลาง  
จำนวน 70 คน/รุ่น   
ค่าลงทะเบียน 89,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ  
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 

 
6 
 

 
22 ม.ค. – 17 ก.พ. 66 

 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล 

โทร./Line 090 678 0186 
สมัครอบรมได้ที่ 

lpdi.go.th  
หัวข้อสมัครอบรม 

 
 
 



- 2 - 

 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
3. อำนวยการท้องถิ่นระดับสูง  
จำนวน 70 คน/รุ่น   
ค่าลงทะเบียน 89,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
 ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ  
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
 
 
 

5 
 

5 – 31 มี.ค. 66 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล 
โทร./Line 090 678 0186 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th  

หัวข้อสมัครอบรม 
 

 
 

4. ผู้บริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.) 
จำนวน 80 คน/รุ่น   
ค่าลงทะเบียน 54,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ  
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 
25 
26 
27 
 

 
2 พ.ย. – 1 ธ.ค. 65 

18 พ.ย. – 17 ธ.ค. 65 
7 ม.ค. – 5 ก.พ. 66 

25 ก.พ. – 26 มี.ค. 66 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

 
นายพงษ์นรินทร ตันเที่ยง 
โทร./Line 090 678 0177 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th  

หัวข้อสมัครอบรม 
 
 



- 3 - 

 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
5. นักบริหารงานการศึกษา (ตามมติ ก.ท.) 
จำนวน 70 คน/รุ่น   
ค่าลงทะเบียน 55,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ  
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
 

 
29 
 

 
19 ก.พ. – 17 มี.ค. 66 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

 
นายพงษ์นรินทร ตันเที่ยง 
โทร./Line 090 678 0177 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th  

หัวข้อสมัครอบรม 
 

 
 
 

6. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
จำนวน 70 คน/รุ่น  
ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ  
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
 
 
 
 
 

 
27 

 
1 – 17 ก.พ. 66 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
นางสาวเสนาะ หามนตรี 

โทร./Line 090 678 0191 
 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th  

หัวข้อสมัครอบรม 



- 4 - 

 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
7. นักพัฒนาชุมชน 
จำนวน 70 คน/รุ่น  
ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ  
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
 

 
38 

 
9 – 26 ม.ค. 66 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 

โทร./Line 090 678 0192 
 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th  

หัวข้อสมัครอบรม 
8. นักสังคมสงเคราะห์ 
จำนวน 70 คน/รุ่น  
ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ   
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
 

 
3 

 
25 ก.พ.- 14 มี.ค. 66 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
นางสาวเสนาะ หามนตรี 

โทร./Line 090 678 0191 
สมัครอบรมได้ที่ 

lpdi.go.th  
หัวข้อสมัครอบรม 

9. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
จำนวน 70 คน/รุ่น  
ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ   
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 

 
12 
13 
14 
15 
 
 

 
8 – 26 ม.ค.  66 

29 ม.ค. – 16 ก.พ. 66 
19 ก.พ. – 9 มี.ค. 66 

12 – 30 มี.ค. 66 
 

 
โรงแรม 

แกรนด์ทาวเวอร์อินน์ 
พระรามหก 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
นางสาวจีรวรรณ ทองแสง  
โทร./Line 090 678 0188 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th  

หัวข้อสมัครอบรม 



- 5 - 

 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
10. ข้าราชการท้องถิ่นระดับชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 70 คน/รุ่น   
ค่าลงทะเบียน 42,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ  
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ เข้าอบรมได้ทุกกลุ่มสายงาน 
 
 

2 
 

9 – 28 ม.ค. 66 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล 
โทร./Line 090 678 0186 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th  

หัวข้อสมัครอบรม 

 

11. ข้าราชการท้องถิ่นระดับอาวุโส 
จำนวน 70 คน/รุ่น 
ค่าลงทะเบียน 32,900 บาท/คน 
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ  
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ เข้าอบรมได้ทุกกลุ่มสายงาน 
 
 

2 
 

19 ก.พ. – 3 มี.ค. 66 สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม 
โทร./Line 090 678 0185 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th  

หัวข้อสมัครอบรม 
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ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
12. เตรียมความพร้อมสู่การเกษียณอายุของข้าราชการและ
พนักงานส่วนท้องถิ่น “เกษียณสร้างสุข’’  
(Happy Retirement)  
จำนวน 70 คน/รุ่น   
ค่าลงทะเบียน 25,000 บาท/คน 
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม  
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ  
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
 

 
5 
 

 
24 มี.ค. – 2 เม.ย. 66 

 
 
 

 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 

โทร./Line 090 678 0192 
 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th  

หัวข้อสมัครอบรม 
 


