


             
แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา  

ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ 
*************** 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร รุ่น กำหนดการอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
1. หลักสูตรนายกเทศมนตรี 
จำนวน 60 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 39,000 บาท/คน 
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ 
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรายชื่อพร้อมแจ้งกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทางหนังสือราชการ 
2. สมัครอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th เลือกหัวข้อสมัครอบรม  
และเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร 
 

 
 
9 

 
 

19 ก.ย. - 3 ต.ค. 2565 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม 
โทร. 090 678 0183 

2. หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
จำนวน 60 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 39,000 บาท/คน 
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ 
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรายชื่อพร้อมแจ้งกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทางหนังสือราชการ 
2. สมัครอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th เลือกหัวข้อสมัครอบรม  
และเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร 
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18 ส.ค. – 1 ก.ย. 2565 
2 – 16 ก.ย. 2565 

17 ก.ย. – 1 ต.ค. 2565 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

นายพงศ์พิสุทธิ์ รักษาพันธุ์  
โทร. 090 678 0182 

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


             
แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา  

ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ 
*************** 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร รุ่น กำหนดการอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
3. หลักสูตรสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และเมืองพัทยา) 
จำนวน 60 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 32,900 บาท/คน 
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ 
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรายชื่อพร้อมแจ้งกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทางหนังสือราชการ 
2. สมัครอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th เลือกหัวข้อสมัครอบรม  
และเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร 
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18 - 30 ก.ย. 2565 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 
  

 
 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

นายพงษ์นรินทร ตันเที่ยง  
โทร. 090 678 0177 

4. หลักสูตรนักพัฒนาชุมชน 
จำนวน 70 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 39,500 บาท/คน 
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป - กลับ 
หมายเหตุ 
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรายชื่อพร้อมแจ้งกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทางหนังสือราชการ 
2. สมัครอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th เลือกหัวข้อสมัครอบรม  
และเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร 

 
 

36 

 
 

28 ส.ค – 16 ก.ย. 2565 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

นางสาวชนัดดา ทิศนุกุล 
โทร./line 090 678 0186 

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


             
แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา  

ระหว่างเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๕ 
*************** 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร รุ่น กำหนดการอบรม สถานที่จัดฝึกอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
5. หลักสูตรนักจัดการงานทะเบียนและบัตร  
จำนวน 70 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 40,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตร และเข็มวิทยฐานะ ยกเว้นค่าเดินทางไป - กลับ 
หมายเหตุ 
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรายชื่อพร้อมแจ้งกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทางหนังสือราชการ 
2. สมัครอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th เลือกหัวข้อสมัครอบรม  
และเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร 
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28 ส.ค – 16 ก.ย. 2565 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 
 
 
 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
 

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

 

6. หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
บรรจุใหม่ 
จำนวน 250 คน/รุ่น ค่าลงทะเบียน 12,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม 
ใบประกาศนียบัตร ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
หมายเหตุ 
1. จะมีหนังสือแจ้งบัญชีรายชื่อพร้อมแจ้งกำหนดการชำระ
ค่าลงทะเบียนโดยส่งไปยังต้นสังกัดอีกครั้ง หรือสามารถดาวน์โหลด
ได้ที่ www.lpdi.go.th ช่องทางหนังสือราชการ 
2. สมัครอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th เลือกหัวข้อสมัครอบรม  
และเลือกหลักสูตรที่ต้องการสมัคร 

 
 

98 
99 
100 

 
 

21 – 26 ส.ค. 2565  
4 – 9 ก.ย. 2565  

11 – 16 ก.ย. 2565 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง 

อ.คลองหลวง 
จ.ปทุมธานี 

 

 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

 
 

นายพงษ์นรินทร ตันเที่ยง  
โทร. 090 678 0177 

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

