


แผนดําเนินการโครงการฝกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ภายใตความรวมมือทางวิชาการรวมกับสถาบันการศึกษา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวางเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2565 

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

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุนที่ กําหนดการจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม สถาบันการศึกษา เจาหนาทีป่ระสานงาน 

1. นายกองคการบริหารสวนตําบล 

จํานวน 70 คน/รุน  

คาลงทะเบียน 39,000 บาท/คน  

รวมคาที่พัก คาอาหาร คาคูมือ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม 

ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเวนคาเดินทางไป – กลับ 

10 

 

 

 

23 ต.ค. – 6 พ.ย.65 โรงแรมเอเชียแอรพอรท 

เซียรรังสิต ต.คูคต 

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นายพงศพิสุทธิ์ รักษาพันธุ 

โทร./Line 090 678 0182 

 

สมัครอบรมไดที ่

lpdi.go.th  

หัวขอสมัครอบรม 

2. ประธานและรองประธานสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

จํานวน 70 คน/รุน 

คาลงทะเบียน 39,000 บาท/คน  

รวมคาที่พัก คาอาหาร คาคูมือ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม 

ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเวนคาเดินทางไป – กลับ 

 

 

6 

 

7 – 21 พ.ย.65 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นายอภสิิทธิ์ ใสยพร 

โทร./Line 090 678 0192 

 

สมัครอบรมไดที ่

lpdi.go.th  

หัวขอสมัครอบรม 

3. สมาชิกสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

(องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) 

จํานวน 70 คน/รุน   

คาลงทะเบียน 32,900 บาท/คน 

รวมคาที่พัก คาอาหาร คาคูมือ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม 

ใบประกาศนียบัตร ยกเวนคาเดินทางไป – กลับ 

 

 

 

9 

 

 

20 พ.ย. – 2 ธ.ค. 65 

 

 

 

 

 

โรงแรมเอเชียแอรพอรท 

เซียรรังสิต ต.คูคต  

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 

โทร./Line  090 678 0177 

 

สมัครอบรมไดที ่

lpdi.go.th  

หัวขอสมัครอบรม 

 

 



- 2 - 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุนที่ กําหนดการจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม สถาบันการศึกษา เจาหนาทีป่ระสานงาน 

4. นักบริหารงานทองถิ่นระดบัสูง  

จํานวน 70 คน/รุน   

คาลงทะเบียน 89,000 บาท/คน  

รวมคาที่พัก คาอาหาร คาคูมือ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม 

ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเวนคาเดินทางไป – กลับ 

 

5 

 

 

13 พ.ย.– 9 ธ.ค. 65 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 

โทร./Line 090 678 0186 

 

สมัครอบรมไดที ่

lpdi.go.th  

หัวขอสมัครอบรม 

 

 
 
 

5. อํานวยการทองถิ่นระดับกลาง  

จํานวน 70 คน/รุน   

คาลงทะเบียน 89,000 บาท/คน  

รวมคาที่พัก คาอาหาร คาคูมือ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม 

ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเวนคาเดินทางไป – กลับ 

15 

 

13 พ.ย.– 23 ธ.ค. 65 

 

โรงแรมมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา  

วิทยาเขตนครปฐม  

อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 

โทร./Line 090 678 0177 

สมัครอบรมไดที ่

lpdi.go.th  

หัวขอสมัครอบรม 

 

 
 

 
 



- 3 - 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุนที่ กําหนดการจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม สถาบันการศึกษา เจาหนาทีป่ระสานงาน 

6. นกัพฒันาชุมชน 

จํานวน 70 คน/รุน  

คาลงทะเบียน 40,000 บาท/คน  

รวมคาที่พัก คาอาหาร คาคูมือ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม 

ใบประกาศนียบัตร ยกเวนคาเดินทางไป – กลับ 

37 7 – 24 พ.ย. 65 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นายอภสิิทธิ์ ใสยพร 

โทร./Line 090 678 0192 

 

สมัครอบรมไดที ่

lpdi.go.th  

หัวขอสมัครอบรม 

7. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

จํานวน 70 คน/รุน  

คาลงทะเบียน 40,000 บาท/คน  

รวมคาที่พัก คาอาหาร คาคูมือ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม 

ใบประกาศนียบัตร ยกเวนคาเดินทางไป – กลับ 

10 

11 

 

6 – 25 พ.ย. 65 

4 – 23 ธ.ค. 65 

โรงแรม 

แกรนดทาวเวอรอินน 

พระรามหก 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นางสาวจีรวรรณ ทองแสง  

โทร./Line 090 678 0188 

สมัครอบรมไดที ่

lpdi.go.th  

หัวขอสมัครอบรม 

8. พยาบาลวิชาชีพ  

จํานวน 70 คน/รุน  

คาลงทะเบียน 40,000 บาท/คน  

รวมคาที่พัก คาอาหาร คาคูมือ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม 

ใบประกาศนียบัตร ยกเวนคาเดินทางไป – กลับ 

 

 

 

 

 

 

 

1 4 – 23 ธ.ค. 65 โรงแรม 

แกรนดทาวเวอรอินน 

พระรามหก 

เขตพญาไท กรุงเทพฯ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม 

โทร./Line 090 678 0185 

สมัครอบรมไดที ่

lpdi.go.th  

หัวขอสมัครอบรม 

 

 

 

 

 



- 4 - 

 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุนที่ กําหนดการจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม สถาบันการศึกษา เจาหนาทีป่ระสานงาน 

9. รวมชาง (นายชางสํารวจ นายชางเขียนแบบ  

นายชางผังเมือง นายชางภาพ นายชางศิลป) 

จํานวน 50 คน/รุน  

คาลงทะเบียน 40,000 บาท/คน 

รวมคาที่พัก คาอาหาร คาคูมือ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม 

ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเวนคาเดินทางไป – กลับ 

 

1 

 

28 พ.ย.– 13 ธ.ค. 65 โรงแรมเอเชียแอรพอรท 

เซียรรังสิต ต.คูคต  

อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธาน ี

มหาวิทยาลัยรามคําแหง นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม 

โทร./Line 090 678 0185 

สมัครอบรมไดที ่

lpdi.go.th  

หัวขอสมัครอบรม 

 

 

10. ขาราชการหรอืพนกังานสวนทองถิ่น ระดบัอาวโุส 

จํานวน 70 คน/รุน 

คาลงทะเบียน 30,000 บาท/คน 

รวมคาที่พัก คาอาหาร คาคูมือ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม 

ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเวนคาเดินทางไป – กลับ 

 

1 

 

11– 23 ธ.ค. 65 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม 

โทร./Line 090 678 0185 

สมัครอบรมไดที ่

lpdi.go.th  

หัวขอสมัครอบรม 

 

 
 



- 5 - 

 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุนที่ กําหนดการจัดฝกอบรม สถานที่จัดฝกอบรม สถาบันการศึกษา เจาหนาทีป่ระสานงาน 

11. เตรียมความพรอมสูการเกษียณอายุของขาราชการและ

พนักงานสวนทองถ่ิน “เกษียณสรางสุข’’ (Happy Retirement)  

จํานวน 70 คน/รุน   

คาลงทะเบียน 25,000 บาท/คน 

รวมคาที่พัก คาอาหาร คาคูมือ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม 

ใบประกาศนียบัตร ยกเวนคาเดินทางไป – กลับ 

 

4 

 

 

10 – 18 ธ.ค. 65 

 

 

 

 

 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 

 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

นายอภสิิทธิ์ ใสยพร 

โทร./Line 090 678 0192 

 

สมัครอบรมไดที ่

lpdi.go.th  

หัวขอสมัครอบรม 

12. ปฐมนิเทศขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นบรรจุใหม 

จํานวน 200-300 คน/รุน  

คาลงทะเบียน 14,400 บาท/คน  

รวมคาที่พัก คาอาหาร คาคูมือ คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการอบรม 

ใบประกาศนียบัตร ยกเวนคาเดินทางไป – กลับ 

 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

17 – 21 ต.ค. 65 

25 – 29 ต.ค. 65 

31 ต.ค. – 4 พ.ย.65 

7 – 11 พ.ย.65 

12 – 16 พ.ย.65 

14 – 18 พ.ย.65 

17 – 21 พ.ย.65 

21 - 25 พ.ย.65 

22 - 26 พ.ย.65 

27 พ.ย. – 1 ธ.ค.65 

28 พ.ย. – 2 ธ.ค.65 

14 – 18 ธ.ค.65 

19 – 23 ธ.ค.65 

20 – 24 ธ.ค. 65 

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 

ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 

จ.ปทุมธานี 

 

 

มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏสวนสุนันทา 

นายพงษนรินทร ตันเที่ยง 

โทร./Line  090 678 0177 

 

สมัครอบรมไดที ่

lpdi.go.th  

หัวขอสมัครอบรม 

 


