


แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
ระหว่างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2565 ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา 

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

 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรมบุคลากรฝ่ายการเมือง รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
1. นายกเทศมนตรี  
จำนวน 70 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 39,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
 
หมายเหตุ  
1. จะมีหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและ
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง  
2. ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
ชื่อบัญชี โครงการศูนย์ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 475-3-42931-8 
3. กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
ID line : 090 678 0183 
 

 
 
5 
6 
7 
8 
 

 
 

20 พ.ค. – 3 มิ.ย. 65 
1 มิ.ย. – 15 มิ.ย. 65 

12 – 26 มิ.ย. 65 
13 – 27 ก.ค. 65 

 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

1.น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 
โทร./line 090 678 0186 

2.น.ส.เบญจภัทร ชลสงคราม 
โทร 090 678 0183 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th หัวข้อสมัครอบรม 
QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

 
 

 
 



- 2 - 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรมบุคลากรฝ่ายการเมือง รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
2. รองนายกเทศมนตรี 
จำนวน 70 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 39,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. จะมีหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและ
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง  
2. ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
ชื่อบัญชี โครงการศูนย์ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 475-3-42931-8 
3. กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
ID line : 090 678 0183 

 
5 

 
12 – 26 มิ.ย. 65 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

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

2.น.ส.เบญจภัทร ชลสงคราม 
โทร 090 678 0183 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th หัวข้อสมัครอบรม 
QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

3. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 70 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 39,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. จะมีหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและ
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง  
2. ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
ชื่อบัญชี โครงการศูนย์ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 475-3-42931-8 
3. กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง  
ID line : 090 678 0182 

 
 

3 
4  
5 

 
   

 
 

 

 
 

27 พ.ค. – 10 มิ.ย. 65 
17 มิ.ย. – 1 ก.ค. 65 

11 - 25 ก.ค. 65 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
 
 

 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

1.นายวินัย สาดฟัก 
โทร 090 678 0179 

2.นายพงศ์พิสุทธิ์ รักษาพันธ์ 
โทร./line 090 678 0182 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th หัวข้อสมัครอบรม 
QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 
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ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรมบุคลากรฝ่ายการเมือง รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
4. รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 70 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 39,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. จะมีหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและ
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง  
2. ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
ชื่อบัญชี โครงการศูนย์ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 475-3-42931-8 
3. กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
ID line : 090 678 0182 

 
3 

 
29 มิ.ย. – 13 ก.ค. 65 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1.นายวินัย สาดฟัก  
โทร 090 678 0179 

2.นายพงศ์พิสุทธิ์ รักษาพันธ์ 
โทร./line 090 678 0182 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th หัวข้อสมัครอบรม 
QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

 

5. สมาชิกสภาสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) 
จำนวน 70 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 32,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. จะมีหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและ
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง  
2. ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
ชื่อบัญชี โครงการศูนย์ศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เลขที่บัญชี 475-3-42931-8 
3. กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง  
ID line : 090 678 0177 

 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 
17 – 29 พ.ค. 65 

 31 พ.ค. – 12 มิ.ย. 65 
11 – 23 มิ.ย. 65 

22 มิ.ย. – 4 ก.ค. 65 
3 – 15 ก.ค. 65 
17 – 29 ก.ค. 65 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1. น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 

โทร./line 090 678 0186 
2.นายพงษ์นรินทร์ ตันเที่ยง  
โทร./line 090 678 0177 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th หัวข้อสมัครอบรม 
QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 
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ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรมบุคลากรฝ่ายการเมือง รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
6. ประธานและรองประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จำนวน 70 คน/รุ่นค่าลงทะเบียน 32,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. จะมีหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและ
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง  
2. ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
เลขที่บัญชี 983-3-59086-1 
3. กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง  
ID line : 090 678 0192 

 
3 
4 
5 

 
5 - 17 มิ.ย. 65 
3 - 15 ก.ค. 65 

17 – 29 ก.ค. 65 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

1.นายวินัย สาดฟัก  
โทร 090 678 0179 

2. นายอภิสิทธิ์  ใสยพร 
โทร./line 090 678 0192 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th หัวข้อสมัครอบรม 
QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 
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ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
7. อำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง  
จำนวน 70 คน/รุ่น  ค่าลงทะเบียน 89,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. จะมีหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและ
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง  
2. ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาบุคลากรของของ อปท.  
เลขที่บัญชี 074-7-19969-3 
3. กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
line : 09 0678 0177 

 
13 
 
 
 
 
 

14 
 
 

 
1 พ.ค. – 10 มิ.ย. 65 

 
 
 
 
 

19 มิ.ย. – 29 ก.ค. 65 

 
โรงแรมวังสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 
ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 
 

โรงแรมเอเชียแอร์พอต 
เซียร์รังสิต อ.ลำลูกกา 

จ.ปทุมธานี 
 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

 
นายพงษ์นรินทร ์ตันเที่ยง 
โทร./line 09 0678 0177 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th หัวข้อสมัครอบรม 
QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

 

8. นักบริหารงานการศึกษา (อำนวยการท้องถิ่นระดับต้น)  
จำนวน 50 คน/รุ่น  ค่าลงทะเบียน 49,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. จะมีหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและ
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง  
2. ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาบุคลากรของของ อปท.  
เลขที่บัญชี 074-7-19969-3 
3. กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
line : 09 0678 0177 

 
28 
 
 

 
3 – 29 ก.ค. 65 

 
โรงแรมวังสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 
ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

 
นายพงษ์นรินทร ์ตันเที่ยง 
โทร./line 09 0678 0177 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th หัวข้อสมัครอบรม 
QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 
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ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรมบุคลากรด้านการศึกษาของ อปท. รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
9. ผู้บริหารสถานศึกษา (ตามมติ ก.ท.)  
จำนวน 70 คน/รุ่น  ค่าลงทะเบียน 43,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. จะมีหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและ
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง  
2. ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาบุคลากรของของ อปท.  
เลขที่บัญชี 074-7-19969-3 
3. กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
line : 09 0678 0177 

 
21 
22 
23 
 
 

 
1 – 30 พ.ค. 65 
1 – 30 พ.ค. 65 

22 พ.ค. – 20 มิ.ย. 65 

 
โรงแรมเอเชียแอร์พอต 
เซียร์รังสิต อ.ลำลูกกา 

จ.ปทุมธานี 
 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

 
นายพงษ์นรินทร ์ตันเที่ยง 
โทร./line 09 0678 0177 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th หัวข้อสมัครอบรม 
QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

 
 

 
 

10. ศึกษานิเทศก์ (ตามมติ ก.ท.) 
จำนวน 50 คน/รุ่น  ค่าลงทะเบียน 53,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. จะมีหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและ
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง  
2. ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด 
ชื่อบัญชี โครงการพัฒนาบุคลากรของของ อปท.  
เลขที่บัญชี 074-7-19969-3 
3. กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
line : 09 0678 0177 

 
4 
 

 

 
3 – 29 ก.ค. 65 

 
โรงแรมวังสวนสุนันทา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 
ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร 
 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

 
นายพงษ์นรินทร ์ ตันเที่ยง 
โทร./line 09 0678 0177 

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th หัวข้อสมัครอบรม 
QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 
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ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
11. นักพัฒนาชุมชน 
จำนวน 70 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 39,500 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. จะมีหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและ
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง  
2. ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
เลขที่บัญชี 983-3-59086-1 
3. กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
line : 09 0678 0192 

 
35 
 

 
8 – 27 พ.ค. 65 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 
นายอภิสิทธิ์  ใสยพร 

โทร/ไลน์ 09 0678 0192 
สมัครอบรมได้ที่ 

lpdi.go.th หัวข้อสมัครอบรม 
QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 
 

12. ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับชำนาญการพิเศษ 
จำนวน 70 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. จะมีหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและ
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง  
2. ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารไทยพาณิชย์   
ชื่อบัญชี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เลขที่บญัชี 045-522901-3 
3. กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง 
E-mail: training@law.chula.ac.th 

 
1 
 

 
5 – 24 มิ.ย. 65 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 
น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 
โทร. 090 678 0186  

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th หัวข้อสมัครอบรม 
QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 
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ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรมข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
13. ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับอาวุโส 
จำนวน 70 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 30,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. จะมีหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและ
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง  
2. ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
เลขที่บัญชี 983-3-59086-1 
3. กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง  
Line : 090 678 0186 

 
1 
 

 
3 – 15 ก.ค. 65 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 
น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 
โทร. 090 678 0186  

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th หัวข้อสมัครอบรม 
QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

 
 

14. ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ระดับเชี่ยวชาญ 
จำนวน 70 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ  
1. จะมีหนังสือประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและ
กำหนดการชำระค่าลงทะเบียนไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง  
2. ช่องทางการชำระค่าลงทะเบียน ธนาคารกรุงไทย จำกัด 
ชื่อบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาแห่งคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 
เลขที่บัญชี 983-3-59086-1 
3. กรุณาส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านช่องทาง  
Line :090 678 0186 

 
1 
 

 
17 ก.ค. – 5 ส.ค. 65 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 
น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 
โทร. 090 678 0186  

สมัครอบรมได้ที่ 
lpdi.go.th หัวข้อสมัครอบรม 
QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

 
 
 
 
 


