


แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำเดือน สิงหาคม – กันยายน 2564 

ชื่อโครงการ/หลักสูตร รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
1. การจัดทำงบประมาณ การขอรับเงินอุดหนุน
เพื่อการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 
อบรม 4 วัน 
ค่าลงทะเบียน  990 บาท 
หมายเหตุ กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 10 วัน 
ก่อนอบรม  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1  

2  

3 

 

 

16 - 19 ส.ค. 64 

23 - 26 ส.ค. 64 

13 – 16 ก.ย. 64 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(หลักสูตรออนไลน์) 

 
  
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1. คุณสุดาวรรณ์  เสนาพันธ์ 

082-6969986 
2. คุณณัฐฑ์ณิกา  แม้นบุตร 

098-5127201 
 

สมัครอบรมได้ที่ QR CODE 

 

2. สมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ 
อบรม 5 วัน 
ค่าลงทะเบียน  1,500 บาท 
หมายเหตุ กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 10 วัน 
ก่อนอบรม  
 
 
 

. 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

 

 

 

23 - 27 ส.ค. 64 

30 ส.ค. - 3 ก.ย. 64 

6 - 10 ก.ย. 64 

13 -17 ก.ย. 64 

20 - 24 ก.ย. 64 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(หลักสูตรออนไลน์) 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1. คุณกฤตภัค  พันธ์แก้ว 

083-2565153 
2. คุณชนวีร์  มีผ่องศรี 

097-2626216 
สมัครอบรมได้ที่ QR CODE 

 

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 



ชื่อโครงการ/หลักสูตร รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
3. ผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ 
อบรม 4 วัน 
ค่าลงทะเบียน  1,200 บาท 
หมายเหตุ กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 10 วัน 
ก่อนอบรม  
 

 
 

 

 

1 

2 

3 

 

 

23 – 26 ส.ค. 64 

30 ส.ค. – 2 ก.ย. 64 

6 – 9 ก.ย. 64 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(หลักสูตรออนไลน์) 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1. คุณกฤตภัค  พันธ์แก้ว 

083-2565153 
2. คุณชนวีร์  มีผ่องศรี 

097-2626216 
สมัครอบรมได้ที่ QR CODE 

 
 

4. การบริหารงานสาธารณะการเบิกจ่าย
งบประมาณ และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
อบรม 4 วัน 
ค่าลงทะเบียน  990 บาท 
หมายเหตุ กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 10 วัน 
ก่อนอบรม  
 

 
 
 
 
 
 

 

 

1 

2 

3 

 

 

6 - 9 ก.ย.  64 

13 - 16 ก.ย. 64 

20 - 23 ก.ย. 64 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(หลักสูตรออนไลน์) 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1. คุณสุดาวรรณ์  เสนาพันธ์ 

082-6969986 
2. คุณณัฐฑ์ณิกา  แม้นบุตร 

098-5127201 
 

สมัครอบรมได้ที่ QR CODE 

 
 

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 



ชื่อโครงการ/หลักสูตร รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
5. การออกแบบและกำหนดนโยบายเชิงสร้างสรรค์ 
อบรม 3 วัน 
ค่าลงทะเบียน  990 บาท 
หมายเหตุ กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 10 วัน 
ก่อนอบรม 
 

 

 
 

1 

 
 

20 – 22 ก.ย. 64 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(หลักสูตรออนไลน์) 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1. คุณสุดาวรรณ์  เสนาพันธ์ 

082-6969986 
2. คุณณัฐฑ์ณิกา  แม้นบุตร 

098-5127201 
 

สมัครอบรมได้ที่ QR CODE 

 
 

6. การบริหารสัญญางานก่อสร้างภาครัฐ 
อบรม 3 วัน และได้รับ CPD 12 หน่วย 
ค่าลงทะเบียน  900 บาท 
หมายเหตุ กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 10 วัน 
ก่อนอบรม  
 

 
 

 

 

1  

 

 

 

6 - 8 ก.ย. 64 

 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(หลักสูตรออนไลน์) 

 
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
1. คุณชนัดดา ทิศนุกุล  

090-6780186 
2. คุณธีระวุฒิ  เกี้อเพชรแก้ว 

090-780187 
 

สมัครอบรมได้ที่ QR CODE 

 
 

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 



ชื่อโครงการ/หลักสูตร รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
7. การตรวจรับงาน ดินขุด ดินถม งานถนน และ 
BOQ 
อบรม 5 วัน และได้รับ CPD 30 หน่วย   
ค่าลงทะเบียน  1,900 บาท 
หมายเหตุ กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 10 วัน 
ก่อนอบรม และสามารถดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th 
 

 
 
 
 
 

 

 

1 

 

 

 

6 - 10 ก.ย. 64 

 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(หลักสูตรออนไลน์) 

 
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
1. คุณชนัดดา ทิศนุกุล  

090-6780186 
2. คุณพงศ์พิสุทธิ์  รักษาพันธ์ 

090-6780182 
 

สมัครอบรมได้ที่ QR CODE 

 
 

8. การฝึกใช้ GIS เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
อบรม 4 วัน และได้รับ CPD 18 หน่วย  
ค่าลงทะเบียน  1,500 บาท 
หมายเหตุ กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 10 วัน 
ก่อนอบรม และสามารถดาวน์โหลดบัญชีรายชื่อผู้เข้า
รับการฝึกอบรมได้ที่ www.lpdi.go.th 
 
 

 

 

1 

 

 

 

20 - 23 ก.ย. 64 

 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(หลักสูตรออนไลน์) 

 
 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
1. คุณชนัดดา ทิศนุกุล  

090-6780186 
2. คุณพงศ์พิสุทธิ์  รักษาพันธ์ 

090-6780182 
สมัครอบรมได้ที่ QR CODE 

 
 

 

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 



ชื่อโครงการ/หลักสูตร รุ่น กำหนดการจัดฝึกอบรม สถานที่จัดอบรม สถาบันการศึกษา เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
9. การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และ
สวัสดิการสังคมในสถานการณ์สาธารณภัย 
อบรม 5 วัน 
ค่าลงทะเบียน  1,500 บาท 
หมายเหตุ กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 10 วัน 
ก่อนอบรม  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
1 
2 

 
 

20 - 24 ก.ย. 64 
27 ก.ย. - 1 ต.ค. 64 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(หลักสูตรออนไลน์) 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1. คุณชนัดดา ทิศนุกุล  

090-6780186 
2. คุณอภิสิทธิ์  ใสยพร 

090-6780192 
สมัครอบรมได้ที่ QR CODE 

 

10. การวางแผนการเงินและการเพิ่มทักษะใน 
ยุคดีจิทัลสำหรับข้าราชการและผู้ท่ีจะเกษียณอายุ
ราชการ 
อบรม 4 วัน 
ค่าลงทะเบียน  1,200 บาท 
หมายเหตุ กรุณาชำระค่าลงทะเบียนภายใน 10 วัน 
ก่อนอบรม  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
1 
2 

 
 

30 ส.ค. – 2 ก.ย. 64 
13 – 16 ก.ย. 64 

 
 

สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
(หลักสูตรออนไลน์) 

 
 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 
1. คุณชนัดดา ทิศนุกุล  

090-6780186 
2. คุณอภิสิทธิ์  ใสยพร 

090-6780192 
สมัครอบรมได้ที่ QR CODE 

 

 

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 

QR CODE ดาวน์โหลดหลักสูตร 



ขั้นตอนและวิธีการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรออนไลน์ของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
ที่ดำเนินการภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการร่วมกับสถาบันการศึกษา 

****************** 
1. ช่องทางการสมัคร  

• สแกน QR CODE ในหน้าแผนการฝกึอบรม  
• สมัครผ่านช่องทาง www.lpdi.go.th.  
• ประสานงานผ่านเจ้าหน้าทีป่ระจำแตล่ะโครงการ 

2. การชำระคา่ลงทะเบียน 

ท่ี ชื่อหลักสูตร/โครงการ ค่าลงทะเบยีน ร่วมกบั ช่องทางชำระคา่ลงทะเบยีน 
1 ผู้บริหารท้องถ่ินที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ 1,200 บาท ม.ธรรมศาสตร ์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   

ช่ือบัญชี โครงการศูนย์ศึกษาเพื่อพฒันาท้องถ่ิน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
เลขทีบ่ัญชี 475-3-42931-8 สาขา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต           

2 สมาชิกสภาท้องถ่ินที่ได้รับการเลือกตั้งใหม่ 1,500 บาท ม.ธรรมศาสตร ์
3 หลักสูตรการบริหารงานสาธารณะ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ และการพัสดุของ อปท. 
990 บาท ม.ธรรมศาสตร ์

4 หลักสูตรการจัดทำงบประมาณ การขอรับเงินอุดหนุน 
การจ่ายเงินอุดหนุนเพื ่อการช่วยเหลือประชาชนของ 
อปท. 

990 บาท ม.ธรรมศาสตร ์

5 การออกแบบและกำหนดนโยบายเชิงสร้างสรรค์ 990 บาท ม.ธรรมศาสตร ์
6 การวางแผนการเงินและการเพิ ่มทักษะในยุคดิจิทัล

สำหรับข้าราชการและผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ 
1,200 บาท ม.ธรรมศาสตร ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)   
ช่ือบัญชี ศูนย์ฝึกอบรมและพฒันาแห่งคณะสังคมสงเคราะหศ์าสตร์ 
เลขทีบ่ัญชี 983 – 359 0861 (ออมทรพัย์)  
สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร ์

7 การปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสงัคม
ในสถานการณ์สาธารณภัย 

1,500 บาท ม.ธรรมศาสตร ์



ท่ี ชื่อหลักสูตร/โครงการ ค่าลงทะเบยีน ร่วมกบั ช่องทางชำระคา่ลงทะเบยีน 
8 การบริหารสัญญางานก่อสร้างภาครัฐ 900 บาท ม.รามคำแหง ชำระผ่านระบบของสถาบันพฒันาบุคลากรทอ้งถ่ิน 

www.lpdi.go.th. 9 การตรวจรับงาน ดินขุด ดินถม งานถนน และ BOQ 1,900 บาท ม.รามคำแหง 
10 การฝึกใช้ GIS เพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 1,500 บาท ม.รามคำแหง 

 


