




แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ (หลักสูตรระยะสั้น) ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2565 - กันยายน 2566  

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

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา ช่องทางการสมัคร/ติดต่อ 
1. นักบริหารงานท้องถิ่นผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง 
(Training Program for High Performance Executive) 
ค่าลงทะเบียน 48,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ผู้ทีผ่่านการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูงมาแล้ว 
ระยะเวลาอบรม รวม 12 วัน (มีการศึกษาดูงาน 4 วัน) 
 
 

 
1 
2 
 
 
 
 

 
20 ก.พ. – 3 มี.ค. 66 

1 - 12 พ.ค. 66 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง  

อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 
โทร./Line 090 678 0186 

 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

เลือกหัวข้อสมัครอบรม 
และเลือกหลักสูตรที่

ต้องการ 

2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านกฎหมายท้องถิ่นระดับสูง 
ค่าลงทะเบียน 34,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร อปท. ปลัด อปท. รองปลัด อปท. ผอ.สำนัก/กอง  
และนิติกร 
ระยะเวลาอบรม รวม 10 วัน (มีการศึกษาดูงาน 2 วัน) 

 
1 
2 
3 
 
 
 
 

 
17 – 26 เม.ย. 66 
12 – 21 มิ.ย. 66 
14 – 23 ส.ค. 66 

 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง  

อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 

 

น.ส.ชนัดดา ทิศนุกุล 
โทร./Line 090 678 0186 

 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

เลือกหัวข้อสมัครอบรม 
และเลือกหลักสูตรที่

ต้องการ 

 
 



- 2 - 

 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา ช่องทางการสมัคร/ติดต่อ 
3. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
ค่าลงทะเบียน 29,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร อปท. ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ
มอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม 
ระยะเวลาอบรม รวม 8 วัน (มีการศึกษาดูงาน 3 วัน) 
 
 

 
1 
2 
 
 
 
 
 

 
5 – 13 ธ.ค. 65 

24 – 31 พ.ค. 66 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง  

อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

น.ส.ณัฎฐณิชา เล็มมณ ี
โทร./Line 089 901 1052 

 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

หรือ  

QR CODE ไลน์กลุ่ม 

 
 

4. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ค่าลงทะเบียน 29,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทุกระดับ 
ระยะเวลาอบรม รวม 8 วัน (มีการศึกษาดูงาน 3 วัน) 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 

 
9 – 16 ม.ค. 66 

 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง  

อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

น.ส.พัชรมัย พลาโส 
โทร. 080 208 5625 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

หรือ  

QR CODE ไลน์กลุ่ม 
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ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา ช่องทางการสมัคร/ติดต่อ 
5. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนักบริหารงานสวัสดิการ
สังคม นักพัฒนาชุมชน และนักสังคมสงเคราะห์ 
ค่าลงทะเบียน 29,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นักบริหารงาน
สวัสดิการสังคม นักพัฒนาชุมชน และนักสังคมสงเคราะห์ 
ระยะเวลาอบรม รวม 8 วัน (มีการศึกษาดูงาน 3 วัน) 

 
1 
 
 
 
 
 
 

 
7 – 14 พ.ค. 66 

 

 
สถาบันพัฒนาบุคลากร
ท้องถิ่น ต.คลองหนึ่ง  

อ.คลองหลวง  
จ.ปทุมธานี 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

น.ส.พัชรมัย พลาโส 
โทร. 080 208 5625 

 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

หรือ  

QR CODE ไลน์กลุ่ม 

 
6. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานนักทรัพยากรบุคคล 
ค่าลงทะเบียน 29,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
นักทรัพยากรบุคคลทุกระดับ 
ระยะเวลาอบรม รวม 8 วัน (มีการศึกษาดูงาน 3 วัน) 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 

 
21 – 28 พ.ค. 66 

 

 
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ 

อินน์ พระราม 6  
เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 
 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

น.ส.ณัฐฑ์ณิกา แม้นบุตร 
โทร./Line 098-416-9165 
น.ส.สุดาวรรณ์ พะโรงรัมย์ 
โทร./Line082-696-9986 

 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

เลือกหัวข้อสมัครอบรม 
และเลือกหลักสูตรที่

ต้องการ 
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ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา ช่องทางการสมัคร/ติดต่อ 
7. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนักวิชาการเงินและบัญชี 
และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ค่าลงทะเบียน 29,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นักวิชาการเงิน
และบัญชี และเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
ระยะเวลาอบรม รวม 8 วัน (มีการศึกษาดูงาน 3 วัน) 

 
1 
 
 
 
 
 
 

 
23 – 30 เม.ย. 66 

 

 
โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ 

อินน์ พระราม 6  
เขตพญาไท 

กรุงเทพมหานคร 
 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

น.ส.ณัฐฑ์ณิกา แม้นบุตร 
โทร./Line 098-416-9165 
น.ส.สุดาวรรณ์ พะโรงรัมย์ 
โทร./Line082-696-9986 

 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

เลือกหัวข้อสมัครอบรม 
และเลือกหลักสูตรที่

ต้องการ 

 

8. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบตัิงานนักบริหารงานการคลังและ
นักวิชาการคลัง 
ค่าลงทะเบียน 29,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นักบริหารงานการ
คลังและนักวิชาการคลัง 
ระยะเวลาอบรม รวม 8 วัน (มีการศึกษาดูงาน 3 วัน) 

 
1 
 
 
 
 
 
 

 
23 – 30 เม.ย. 66 

 

 
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 

เซียร์รังสิต ต.คูคต 
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

น.ส.ณัฐฑ์ณิกา แม้นบุตร 
โทร./Line 098-416-9165 
น.ส.สุดาวรรณ์ พะโรงรัมย์ 
โทร./Line082-696-9986 

 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

เลือกหัวข้อสมัครอบรม 
และเลือกหลักสูตรที่

ต้องการ 
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ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา ช่องทางการสมัคร/ติดต่อ 
9. กฎหมายปกครอง วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
และความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น 
ค่าลงทะเบียน 18,400 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม 
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร อปท. สมาชิกสภา อปท. ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นทุกตำแหน่ง 
ระยะเวลาอบรม รวม 6 วัน 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 

 
7 – 12 เม.ย. 66 

 

 
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 

เซียร์รังสิต ต.คูคต 
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

น.ส.ณัฐฑ์ณิกา แม้นบุตร 
โทร./Line 098-416-9165 
น.ส.สุดาวรรณ์ พะโรงรัมย์ 
โทร./Line082-696-9986 

 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

เลือกหัวข้อสมัครอบรม 
และเลือกหลักสูตรที่

ต้องการ 

 

10. เพิ่มประสิทธิภาพธรรมาภบิาล กิจการสภา การประชุมสภา 
และการจัดทำเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติท้องถิ่น 
ค่าลงทะเบียน 16,400 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม 
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 150 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ประธานสภา อปท. รองประธานสภา อปท. สมาชิกสภา อปท.  
ระยะเวลาอบรม รวม 5 วัน 
 

1 
2 
 
3 
4 
 
5 
6 
 
7 
8 

17 – 21 เม.ย. 66 
21 – 25 เม.ย. 66 

 
1 – 5 พ.ค. 66 
5 – 9 พ.ค. 66 

 
5 - 9 มิ.ย. 66 

26 – 30 มิ.ย. 66 
 

10 – 14 ก.ค. 66 
21 – 25 ส.ค. 66 

โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด 
จ.เชียงใหม่ 

 
โรงแรมนภาลัย 

จ.อุดรธานี 
 

โรงแรมเอเชีย 
พัทยา จ.ชลบุรี 

 
โรงแรมเมธาวลัย ชะอำ 

อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ น.ส.ณัฐฑ์ณิกา แม้นบุตร 
โทร./Line 098-416-9165 
น.ส.สุดาวรรณ์ พะโรงรัมย์ 
โทร./Line082-696-9986 

 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th 

เลือกหัวข้อสมัครอบรม 
และเลือกหลักสูตรที่

ต้องการ 
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ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา ช่องทางการสมัคร/ติดต่อ 
11. การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษา ตามกรอบ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 
ค่าลงทะเบียน 19,500 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 
ระยะเวลาอบรม รวม 7 วัน (มีการศึกษาดูงาน 1 วัน) 

 
1 
2 
 
 
 
 
 
 

 
11 – 17 มี.ค. 66 
10 – 16 มิ.ย. 66 

 

 
โรงแรมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา  

เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

หรือ 
โรงแรมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา  
วิทยาเขตนครปฐม 

อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

 

น.ส.ณัฎฐณิชา เล็มมณ ี
โทร./Line 089 901 1052 

 
สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

หรือ  

QR CODE ไลน์กลุ่ม 

 
 

12. สร้างนวัตกรรมและการผลติสื่อการเรียนการสอนระดับ
ปฐมวัยสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ค่าลงทะเบียน 14,500 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับศูนย์เด็กเล็กและการศึกษาปฐมวัย 
ระยะเวลาอบรม รวม 5 วัน  

 
1 
2 
 
 
 
 
 
 

 
24 – 28 เม.ย. 66 

3 – 7 ก.ค. 66 

 
โรงแรมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา  

เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

หรือ 
โรงแรมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา  
วิทยาเขตนครปฐม 

อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

 

น.ส.ณัฎฐณิชา เล็มมณ ี
โทร./Line 089 901 1052 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

หรือ  

QR CODE ไลน์กลุ่ม 
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ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา ช่องทางการสมัคร/ติดต่อ 
13. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนักบริหารงานการศึกษา
และนักวิชาการศึกษา 
ค่าลงทะเบียน 21,500 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานด้านการจัด
การศึกษาท้องถิ่น 
ระยะเวลาอบรม รวม 8 วัน (มีการศึกษาดูงาน 2 วัน) 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 – 12 ก.พ. 66 

 

 
โรงแรมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา  

เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

หรือ 
โรงแรมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา  
วิทยาเขตนครปฐม 

อ.พุทธมณฑล 
จ.นครปฐม 

 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนสุนันทา 

 

น.ส.ณัฎฐณิชา เล็มมณ ี
โทร./Line 089 901 1052 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

หรือ  

QR CODE ไลน์กลุ่ม 

 
 

14. พัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับผู้บริหารยุคใหม่ 
ค่าลงทะเบียน 35,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร อปท. ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ระยะเวลาอบรม รวม 10 วัน (มีการศึกษาดูงาน 3 วัน) 
 

 
1 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
17 – 26 พ.ค. 66 
7 – 16 ก.ค. 66 

 
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 

เซียร์รังสิต ต.คูคต 
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

 
สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

 

น.ส.พัชรมัย พลาโส 
โทร. 080 208 5625 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

หรือ  

QR CODE ไลน์กลุ่ม 
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ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา ช่องทางการสมัคร/ติดต่อ 
15. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนักบริหารงานช่าง 
ค่าลงทะเบียน 32,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งนักบริหารงานช่าง 
ระยะเวลาอบรม รวม 9 วัน (มีการศึกษาดูงาน 3 วัน) 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 – 12 ก.พ. 66 

 

 
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 

เซียร์รังสิต ต.คูคต 
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

 
สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

 

น.ส.พัชรมัย พลาโส 
โทร. 080 208 5625 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

หรือ  

QR CODE ไลน์กลุ่ม 

 
 

16. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรสายงาน
วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม 
ค่าลงทะเบียน 32,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานวิศวกรรมและ
สถาปัตยกรรม 
ระยะเวลาอบรม รวม 9 วัน (มีการศึกษาดูงาน 3 วัน) 
 
 

 
1 
2 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 – 17 มี.ค. 66 
10 – 18 ส.ค. 66 

 
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 

เซียร์รังสิต ต.คูคต 
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

 
สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

 

น.ส.พัชรมัย พลาโส 
โทร. 080 208 5625 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

หรือ  

QR CODE ไลน์กลุ่ม 
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ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา ช่องทางการสมัคร/ติดต่อ 
17. เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข
และการบริหารงาน รพ.สต. ในสังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ค่าลงทะเบียน 12,900 บาท 
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม 
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้าน
สาธารณสุข และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยบริการสาธารณสุข
หรือ รพ.สต. 
ระยะเวลาอบรม รวม 5 วัน  
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 – 23 ธ.ค. 65 

 

 
โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

น.ส.พัชรมัย พลาโส 
โทร. 080 208 5625 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

หรือ  

QR CODE ไลน์กลุ่ม 

 

18. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการท่องเที่ยว และนันทนาการ 
ค่าลงทะเบียน 32,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานการประชาสัมพันธ์
การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ระยะเวลาอบรม รวม 9 วัน (มีการศึกษาดูงาน 3 วัน) 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
9 – 17 ม.ค. 66 

 

 
โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

น.ส.พัชรมัย พลาโส 
โทร. 080 208 5625 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

หรือ  

QR CODE ไลน์กลุ่ม 
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ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา ช่องทางการสมัคร/ติดต่อ 
19. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเลขานุการและการจัดการ
งานทั่วไป 
ค่าลงทะเบียน 32,900 บาท 
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานเลขานุการและ
การจัดการงานทั่วไป /ผู้ปฏิบัติงานกองกิจการสภาของ อปท. 
ระยะเวลาอบรม รวม 9 วัน (มีการศึกษาดูงาน 3 วัน) 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 – 31 ม.ค. 66 

 

 
โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

น.ส.พัชรมัย พลาโส 
โทร. 080 208 5625 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

หรือ  

QR CODE ไลน์กลุ่ม 

 
 

20. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านธุรการ การบันทึก
ข้อมูล และงานสารบรรณ 
ค่าลงทะเบียน 32,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน
ธุรการ การบันทึกข้อมูล และงานกิจการสภา อปท. 
ระยะเวลาอบรม รวม 9 วัน (มีการศึกษาดูงาน 3 วัน) 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 – 21 มี.ค. 66 

 
โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

น.ส.ณัฎฐณิชา เล็มมณ ี
โทร./Line 089 901 1052 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

หรือ  

QR CODE ไลน์กลุ่ม 
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ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา ช่องทางการสมัคร/ติดต่อ 
21. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
ค่าลงทะเบียน 32,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ระยะเวลาอบรม รวม 9 วัน (มีการศึกษาดูงาน 3 วัน) 
 

 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
24 เม.ย. – 2 พ.ค. 66 

 
โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

น.ส.ณัฎฐณิชา เล็มมณ ี
โทร./Line 089 901 1052 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

หรือ  

QR CODE ไลน์กลุ่ม 

 
 

22. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการสุขาภิบาลและ
การสาธารณสุข 
ค่าลงทะเบียน 32,900 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม 
ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวิทยากร 
ค่าวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการอบรม ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับ 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติงาน 
ด้านการสุขาภิบาล และด้านการสาธารณสุข 
ระยะเวลาอบรม รวม 9 วัน (มีการศึกษาดูงาน 3 วัน) 

 
1 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 – 21 ก.พ. 66 
21 – 29 ส.ค. 66 

 
โรงแรมสวนดุสิตเพลส 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร 

 

 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

น.ส.ณัฎฐณิชา เล็มมณ ี
โทร./Line 089 901 1052 

สมัครอบรมได้ที่ 
www.lpdi.go.th  

หรือ  

QR CODE ไลน์กลุ่ม 

  


