
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กําหนดแผนการฝึกอบรม
บุคลากรท้องถิ่น ไตรมาส 1 - 4 ประจําปีงบประมาณ 2557 ระหว่างเดือนตุลาคม 255๖ – กันยายน 2557    
ณ  ศูนย์ฝึกอบรมคลองหน่ึง  ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน  อําเภอคลองหลวง  จังหวัดปทุมธานี             
ตามรายละเอียดที่แนบ 
  ผู้สนใจสามารถสมัครเข้ารับการอบรม โดย 

1. สมัครทางเว็บไซต์ www.lpdi.go.th วิธีการดังต่อไปนี้  
1.1 เข้าสู่เมนู                         ด้านบนสุด หรือ ด้านขวามือของหน้าจอ  
1.2 กรอกเลขประจําตัว 13 หลัก แล้วกดปุ่มสมัคร 
1.3 หากระบบมีข้อมูลจะแสดงขึ้นมาโดยอัตโนมัติ ให้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดปุ่มสมัคร 
      หากระบบไม่มีข้อมูลให้กรอกข้อมูลในช่องให้ครบถ้วนแล้วกดปุ่มสมัคร 
1.4 ระบบจะแสดงหลักสูตรขึ้นมาให้เลือกหลักสูตรที่ต้องการแล้วกดปุ่มสมัคร 
1.5 เมื่อดําเนินการเสร็จแล้วสั่งพิมพ์เอกสาร 2 ฉบับ ดังน้ี 
 - ใบสมัคร ให้เสนอผู้บังคับบัญชาไปพร้อมหนังสือแจ้งรายช่ือของสถาบันพัฒนาบุคลากร 
       ท้องถิ่น 
 - ใบโอนเงิน ให้นําไปชําระที่ธนาคารกรุงไทย ใบโอนเงินตัวจริงให้นําส่งฝ่ายการเงินและ 
       ถ่ายสําเนา 1  ฉบับ ถือไปวันรายงานตัว (ปัญหาการสมัคร ติดต่อ 09-0678-0177) 

2. สมัครทางไปรษณีย์ 
2.1 ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.lpdi.go.th ด้านขวามือของหน้าจอ 
2.2 กรอกรายละเอียดลงในใบสมัครให้ครบถ้วน 
2.3 ส่งใบสมัครไปที่ ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น สถาบันพัฒนาบุคลากร  
       ท้องถิ่น ศูนย์ฝึกอบรมคลองหน่ึง ซอยคลองหลวง 8 ถนนพหลโยธิน อําเภอคลองหลวง  
       จังหวัดปทุมธานี 12110 หรือ ส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2516-2106-7 
 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม  
โทร 09-0678-0177-91 /0-2516-4080 ต่อ 172-173 หรือ 
หลักสูตรการเมือง  คุณอภิชา จินดาสวัสด์ิ  09-0678-0191 

คุณวัฒนา ไพบูลย์ธนะสิต 09-0678-0183 
คุณชุมพล เหมือนสวัสด์ิ  09-0678-0190 

หลักสูตรข้าราชการ คุณชนัดดา นครศรี  09-0678-0186 
    คุณเสนาะ หามนตรี  09-0678-0188 
    คุณอรรถกร แปะทลุง  09-0678-0177 
    คุณวินัย สาดฟัก   09-0678-0185 
หลักสูตรคอมพิวเตอร์    09-0678-0178 

สมัครอบรม 



 

คลิ๊ก เลือก 

คลิ๊ก เลือก 

พิมพ  www.lpdi.go.th  เพื่อความสมบูรณ แนะนําเลือกใช IE Browser เวอรชั่น 8 ขึ้นไป เพื่อการแสดงผลที่ถูกตอง 



Update ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2556
     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
1  นายกเทศมนตรี 31  4 - 22 พ.ย. 56  นายกเทศมนตรี

 จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) 32  8 - 26 ธ.ค. 56  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท 33  3 - 21 ก.พ. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

34  5 - 23 พ.ค. 57
35  8 - 26 ก.ย. 57

2  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 45  4 - 22 พ.ย. 56  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) 46  13 - 31 ม.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

ประจําปีงบประมาณ 2557  ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท 47  10 - 28 มี.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 48  30 มิ.ย. - 18 ก.ค. 57

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

หมายเหตุ 3  รองนายกเทศมนตรี 32  8 - 26 ธ.ค. 56  รองนายกเทศมนตรี
      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) 33  24 ก.พ. - 14 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท 34  19 พ.ค. - 6 มิ.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา 35  25 ส.ค. - 12 ก.ย. 57

เข้ารับการฝึกอบรม

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 4  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 35  8 - 26 ธ.ค. 56  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) 36  24 ก.พ. - 14 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท 37  30 มิ.ย. - 18 ก.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ 38  19 พ.ค. - 6 มิ.ย. 57

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป

5  ที่ปรึกษานายกนายก อปท. 3  22 ก.ย. - 10 ต.ค.57  ที่ปรึกษานายก อบจ./ นายกเทศมนตรี/ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 15 400 บาท  ซ คลองหลวง 8 ถ พหลโยธิน อ คลองหลวง จ ปทมธานี คาลงทะเบยนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

6  เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 29  25 พ.ย. - 6 ธ.ค. 56  เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) 30  20 - 31 ม.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 31  31 มี.ค. - 11 เม.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

32  7 - 18 ก.ค. 57

7  ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล 25  14 ต.ค. - 1 พ.ย. 56  ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล
 จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) 26  8 - 26 ธ.ค. 56  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท 27  3 - 21 ก.พ. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประจําปีงบประมาณ 2557 28  21 เม.ย. - 9 พ.ค. 57

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 29  30 มิ.ย. - 18 ก.ค. 57

หมายเหตุ 8  ประธาน/รองประธานสภา อบต. 33  4 - 22 พ.ย. 56  ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) 34  13 - 31 ม.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท 35  10 - 28 มี.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา 36  19 พ.ค. - 6 มิ.ย. 57
เข้ารับการฝึกอบรม 37  8 - 26 ก.ย. 57

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที 9  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 21  20 - 31 ม.ค. 57  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) 22  21 เม.ย. - 2 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 23  15 - 26 ก.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป

10  สมาชิกสภาเทศบาล 49  25 พ.ย. - 6 ธ.ค. 56  สมาชิสภาเทศบาล
 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) 50  24 ก.พ. - 7 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 51  22 เม.ย. - 2 พ.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

52  2  ก ค    ส ค  5752  21 ก.ค. - 1 ส.ค. 57



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

11  พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต. 21  3 - 14 ก.พ. 57  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) 22  5 - 16 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 23  21 ก.ค. - 1 ส.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

12  เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26  14 - 25 ต.ค. 56  เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) 27  6 - 17 ม.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 28  25 ส.ค. - 5 ธ.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจําปีงบประมาณ 2557 13  นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง 13  30 ก.ย. - 8 พ.ย. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท.ตําแหน่งนักบริหารงานระดับ 8 ขึ้นไป 
(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)  จํานวน 80 คน (6 สัปดาห์) 14  20 ม.ค. - 28 ก.พ. 57  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 ค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 15  2 มิ.ย.- 11 ก.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
หมายเหตุ  (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 14  นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 64  21 ต.ค. - 15 พ.ย. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งปลัด/รองปลัดเทศบาล 
เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) 65  1 - 26 ธ.ค. 56  และปลัด/รองปลัด อบต. ระดับ 6 ขึ้นไป

เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท 66  20 ม.ค. 13 ก.พ. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 67  3 - 28 มี.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที 68  21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ 69  2 - 27 มิ.ย. 57
สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ 70  25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป

15  นักบริหารงานช่าง 53  21 ต.ค. - 15 พ.ย. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ 6 ขึ้นไป
 จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) 54  1 - 26 ธ.ค. 56  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท 55  3 - 28 มี.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

56  2  เม ย   6 พ ค  5756  21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57

57  2 - 27 มิ.ย. 57
58  25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

16  นักบริหารงานคลัง 58  1 - 26 ธ.ค. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 6 ขึ้นไป
 จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) 59  3 - 28 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท 60  21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

61  2 - 27 มิ.ย. 57
62  25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57

17  นักบริหารงานการศึกษา 9  14 ต.ค. - 8 พ.ย. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับ 6 ขึ้นไป

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) 10  3 - 28 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
ประจําปีงบประมาณ 2557  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท 11  21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 12  11 ส.ค. - 5 ก.ย. 57

้หมายเหตุ 18  นักบริหารงานสาธารณสุข 17  2 - 27 มิ.ย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6 ขึ้นไป

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา

เข้ารับการฝึกอบรม 19  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6  21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์)  ระดับ 6 ขึ้นไป
สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป 20  นักบริหารงานทั่วไป 34  21 ต.ค. - 15 พ.ย. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ขึ้นไป

 จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) 35  1 - 26 ธ.ค. 56  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท 36  20 ม.ค. - 14 ก.พ. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

37  3 - 28 มี.ค. 57
8  2  เม ย   6 พ ค  5738  21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57

39  2 - 27 มิ.ย. 57
40  25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

21  นักบริหารงานนโยบายและแผน 3  22 ก.ย. - 17 ต.ค.57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานนโยบายและแผน 
 จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์)  ระดับ 6 ขึ้นไป
 ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

22  นักบริหารงานประปา 1  30 ก.ย. - 25 ต.ค. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานประปา
 จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) 2  20 ม.ค. 14 ก.พ. 57  ระดับ 6 ขึ้นไป หรือผู้รักษาราชการในตําแหน่ง

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
ประจําปีงบประมาณ 2557  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

23  ผู้บริหารสถานศึกษา 1  2 - 20 ธ.ค. 56  ผู้บริหารสถานศึกษา ของ อปท.
่ ่ ่หมายเหตุ  จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) 2  24 ก.พ. 14 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา 24  ผู้อํานวยการกอง ระดับ 7 ของ อบต. 40  28 ต.ค. - 1 พ.ย. 56  ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 ของ อบต.
เข้ารับการฝึกอบรม  จํานวน 100 คน (5 วัน) 41  2 - 6 ธ.ค. 56  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท 42  6 - 10 ม.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที 43  17 - 21 ก.พ. 57

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ 44  24 - 28 มี.ค. 57
สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ 45  21 - 25 เม.ย. 57

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป 46  26 - 30 พ.ค. 57
47  30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 57
48  4 - 8 ส.ค. 57
49 15 - 19 ก.ย. 57



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

25  การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น 5  4 พ.ย. - 20 ธ.ค. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนิติกร
 จํานวน 100 คน (7 สัปดาห์) 6  20 ม.ค. - 7 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 62,500 บาท 7  12 พ.ค. - 27 มิ.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

8  28 ก.ค. - 12 ก.ย. 57

26  นักวิชาการพัสดุ 3  11 พ.ย. - 6 ธ.ค. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ
 จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) 4  21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประจําปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 27  นักวิชาการคลัง 5  20 ม.ค.-13 ก.พ.57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักวิชาการคลัง
 จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 28  นักวิชาการเกษตร 7  6 - 31 ม.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร
เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที 29  พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน 3  14 ต.ค. - 1 พ.ย. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน
     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) 4  6 - 24 ม.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท 5  9 - 27 มิ.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป 6  4 - 22 ส.ค. 57

30  นักสังคมสงเคราะห์ 1  20 - 31 ม.ค.57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
2 28 ก.ค. - 22 ส.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ซ คลองหลวง 8 ถ พหลโยธิน อ คลองหลวง จ ปทมธานี ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

31  เจ้าหน้าที่สันทนาการ 1  22 ก.ย. - 17 ต.ค.57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สันทนาการ
 จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

32  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 17  21 ต.ค. - 15 พ.ย. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
 จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) 18  3 - 28 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท 19  2 - 27 มิ.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประจําปีงบประมาณ 2557 20  28 ก.ค. - 22 ส.ค. 57

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

33  เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ 49  28 ต.ค. - 15 พ.ย. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง จนท./จพง.พัสดุ 
่หมายเหตุ  จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์)  และพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วย จนท.พัสดุ (แนบคําสั่ง)

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา

เข้ารับการฝึกอบรม 34  เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ 81  9 - 27 มิ.ย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง จนท./จพง.ธุรการ และ
      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) 82  22 ก.ย. - 17 ต.ค.57  พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วย จนท.ธุรการ (แนบคําสั่ง)
สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  ค่าลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป 35



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

36  พัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่าง อปท. 8  11 - 29 พ.ย. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งช่าง/นายช่าง ของ อปท.
 จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) 9  3 - 21 ก.พ. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท 10  24 มี.ค. - 11 เม.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

11  19 พ.ย. - 6 มิ.ย. 57
12  4 - 22 ส.ค. 57

37  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานเทศกิจ 2  17 ก.พ. - 7 มี.ค. 57  ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่ง จนท./จพง.เทศกิจ

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
ประจําปีงบประมาณ 2557  ค่าลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

38  วีดิทัศน์และสื่อสารสนเทศ 14  25 พ.ย.  - 1 ธ.ค. 56  ข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตําแหน่ง 
่หมายเหตุ  (Video Production Training) 15  31 ก.พ. - 6 เม.ย. 57  ที่มีความสนใจในการถ่ายรูป ตัดต่อวีดิโอ และงานประชาสัมพันธ์

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  จํานวน 100 คน ( 1 สัปดาห์) 16  26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียนคนละ 17,000 บาท 17  4 - 10 ส.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา 18  22 - 28 ก.ย. 57
เข้ารับการฝึกอบรม

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 39  ภาษาอังกฤษเพื่องานประชาสัมพันธ์ท้องถิ่น 3  14 - 20 ต.ค. 56  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกตําแหน่ง 
สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  พร้อม English Adventure Camp 4  6 - 12 ม.ค. 57  ที่มีความสนใจในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  จํานวน 100 คน (1 สัปดาห์) 5  24 ก.พ. - 2 มี.ค. 57  ประชาคมอาเซียน
สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท 6  31 มี.ค. - 6 เม.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป 7  5 - 11 พ.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
8  23 - 29 มิ.ย. 57
9  29 ก.ค. - 3 ส.ค. 57



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

40  กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงาน 15  6 - 17 ม.ค.57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16  17 - 28 ก.พ. 57  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.อปท. จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว

 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

41  กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง 8  18 - 29 พ.ย. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง
 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) 9  6 - 17 ม.ค. 57  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่างจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 10  31 มี.ค. - 11 เม.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
ประจําปีงบประมาณ 2557 11  30 มิ.ย. - 11 ก.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

42  กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานคลัง 10  18 - 29 พ.ย. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง 
่ ่หมายเหตุ  จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) 11  6 - 17 ม.ค. 57  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.คลัง จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 12  31 มี.ค. - 11 เม.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 13  30 มิ.ย. - 11 ก.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา 43  กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป 5  18 - 29 พ.ย. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป
เข้ารับการฝึกอบรม  จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) 6  6 - 17 ม.ค. 57  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.ทั่วไป จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 7  17 - 28 ก.พ. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที 8  31 มี.ค. - 11 เม.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ 9  19 - 30 พ.ค. 57
สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ 10  30 มิ.ย. - 11 ก.ค. 57

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป

44  กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลขององค์กร 3  18 - 29 พ.ย. 56  ข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งปลัด/รองปลัด

 ปกครองส่วนท้องถิ่น 4  17 - 28 ก.พ. 57  หัวหน้าสํานักงานปลัด บุคลากร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) 5  19 - 30 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ่ ี    6  4  25 ก ค  57  ซ คลองหลวง 8 ถ พหลโยธิน อ คลองหลวง จ ปทมธานี คาลงทะเบยนคนละ 15,400 บาท 6  14 - 25 ก.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

45  กลยุทธ์การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา 1  6 - 17 ม.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา
 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) 2  31 มี.ค. - 11 เม.ย. 57  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา
 ค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 3  21 ก.ค. - 1 ส.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

46  กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานสาธารณสุข 2  19 - 30 พ.ค. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข
 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์)  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.สาธารณสุข จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
ประจําปีงบประมาณ 2557  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

47  สัมมนาการเงิน การคลัง และพัสดุ 3  28 ต.ค. - 1 พ.ย. 56  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกตําแหน่ง 
่หมายเหตุ  จํานวน 100 คน (1 สัปดาห์) 4  22 - 26 ธ.ค. 57  ที่มีความสนใจในด้านการเงิน การคลัง และวิธีจัดการพัสดุ ของ อปท.

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท 5  17 - 21 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 6  28 เม.ย. - 2 พ.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา 7  21 - 25 ก.ค. 57
เข้ารับการฝึกอบรม 8  22 - 26 ก.ย. 57

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที 48  กลยุทธ์การประชุมสภาแบบมืออาชีพ 1  6 - 17 ม.ค. 57  สมาชิกสภา หรือ เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) 2  19 - 30 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 3  14 - 25 ก.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป

49  กลยุทธ์การพูดและการนําเสนอแบบมืออาชีพ 1  6 - 17 ม.ค. 57  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกตําแหน่ง 
 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) 2  19 - 30 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 3  25 ส.ค. - 5 ก.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

50  ผู้บริหารเชิงบูรณาการ (CEO) 2  1 พ.ย. - 20 ธ.ค. 56  ผู้บริหารหน่วยงาน ระดับ 8 ของท้องถิ่น/นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 163,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)

51  การตรวจสอบภายในระดับต้น 1  25 - 30 พ.ย. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 จํานวน 100 คน (6 วัน)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประจําปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 52  การตรวจสอบภายในระดับกลาง 1  19 - 24 ส.ค. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 จํานวน 100 คน (6 วัน) 2  2 - 7 ก.ย. 56  ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผู้ตรวจสอบภายใน

่ ่หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท 3  9 - 14 ก.ย. 56  หรือ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ของ สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ 4  9 - 14 ธ.ค. 56  หรือ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของ ม.เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 5  16 - 21 ธ.ค. 56  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เข้ารับการฝึกอบรม

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 53  การตรวจสอบภายในระดับสูง 1  7 - 12 ก.ค. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  จํานวน 100 คน (6 วัน) 2  14 - 19 ก.ค. 56  ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับกลางของ

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท 3  21 - 26 ก.ค. 56  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว
สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

54  พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก 1  15 - 18 ต.ค. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
 จํานวน 100 คน (5 วัน) 2  23 - 27 ธ.ค. 56  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท 3  27 - 31 ม.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

4  17 - 21 มี.ค. 57
5  7 - 11 เม.ย. 57
6  9 - 13 มิ.ย. 57
7  21 - 25 ก.ค. 57

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 8  18 - 22 ส.ค. 57
ประจําปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 55  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ ของ อปท. 1  6 - 10 ม.ค. 57  พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ ของ อปท.

 จํานวน 100 คน (5 วัน) 2  24 - 28 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท 3  4 - 8 ส.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 56  ผู้ช่วย ช่าง/นายช่าง ของ อปท. 1  17 - 21 มี.ค. 57  พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง ผู้ช่วย ช่าง/นายช่าง ของ อปท.
เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา  จํานวน 100 คน (5 วัน) 2  12 - 16 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท 3  14 - 18 ก.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที 57  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงิน คลัง 1  13 - 17 ม.ค. 57  พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงิน คลัง บัญชี

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  บัญชี และพัสดุ ของ อปท. 2  31 มี.ค. - 4 เม.ย. 57  และพัสดุ ของ อปท.
สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  จํานวน 100 คน (5 วัน) 3  11 - 15 ส.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป  ค่าลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

58  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทําหน้าที่ 1  31 มี.ค. - 4 เม.ย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน 2  19 - 23 พ.ค. 57  ที่ทําหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สําหรับเทศบาล/อบต.

 ส่วนท้องถิ่น (ก เทศบาล/อบต )  6  2  มิ ย  57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบคลากรท้องถิ่น ศนย์คลองหนึ่ง  สวนทองถน (ก.เทศบาล/อบต.) 3  16 - 20 ม.ย. 57  สถานทอบรม สถาบนพฒนาบุคลากรทองถน ศูนยคลองหนง 
 จํานวน 100 คน (5 วัน) 4  28 ก.ค. - 1 ส.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ค่าลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท 



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

59  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทําหน้าที่ 1  7 - 11 เม.ย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงาน 2  11 - 15 ส.ค. 57  ที่ทําหน้าที่คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สําหรับจังหวัด

 ส่วนท้องถิ่น (ก.จังหวัด)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 จํานวน 100 คน (5 วัน)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ค่าลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท 

60  กลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหารงาน อปท. 3  18 - 29 พ.ย. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง ปลัดและรองปลัด 
โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  (ปลัด/รองปลัด อปท.) 4  31 มี.ค. - 11 เม.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

ประจําปีงบประมาณ 2557  จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) 5  30 มิ.ย. -11 ก.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)  ค่าลงทะเบียนคนละ 89,000 บาท 

 (ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น)
หมายเหตุ

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ 61   กลยุทธ์การบริหารงานของ ผอ.สํานัก/กอง/ส่วน 3  15 - 26 ธ.ค. 56  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/ส่วน ของ อปท.

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ของ อปท. 4  17 - 28 ก.พ. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา  จํานวน 40 คน (2 สัปดาห์) 5  31 มี.ค. - 11 เม.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียนคนละ 89,000 บาท 6  30 มิ.ย. -11 ก.ค. 57
      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  (ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น)
สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ 62  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 2  30 มิ.ย. - 11 ก.ค. 57  นายก อบต./นายกทศมนตรี/นายก อบจ.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  นายก/รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป  จํานวน 40 คน (2 สัปดาห์)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ค่าลงทะเบียน 89,000 บาท
 (ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น)



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

63  เพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษา/เลขานุการ 2  14 - 25 ก.ค. 57  ที่ปรึกษานายก/เลขานุการนายก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
 จํานวน 40 คน (2 สัปดาห์)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ค่าลงทะเบียน 89,000 บาท
 (ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น)

64  เพิ่มประสิทธิภาพประธาน/รองประธานสภา 2  14 - 25 ก.ค. 57  ประธาน/รองประธานสภา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

ประจําปีงบประมาณ 2557  จํานวน 40 คน (2 สัปดาห์)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)  ค่าลงทะเบียน 89,000 บาท

 (ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น)
หมายเหตุ

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ 65  ผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน 5  22 ก.พ. - 2 มี.ค. 57  นายก/รองนายก/ข้าราชการ/พนักงานอปท.(ระดับ6ขึ้นไป)
กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา  จํานวน 80 คน (2 สัปดาห์)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียน 58,000 บาท

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  ศึกษาดูงานประเทศพม่า
สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ 66  การจัดการโลจิสติกส์อาเซียนกับอปท. 1  18 - 26 ต.ค. 56  นายก/รองนายก/ข้าราชการ/พนักงานอปท.(ระดับ6ขึ้นไป)
สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  จํานวน 80 คน (9 วัน) 2  15 - 23 พ.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป  ค่าลงทะเบียน 55,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ศึกษาดูงานประเทศมาเลซีย,สิงคโปร์



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

67  กรอบความร่วมมืออาเซียนพลัสสําหรับอปท. 1  31 ต.ค. - 10 พ.ย. 56  นายก/รองนายก/ข้าราชการ/พนักงานอปท.(ระดับ6ขึ้นไป)
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2  6 - 16 ธ.ค. 56  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
 จํานวน 80 คน (2 สัปดาห์)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ค่าลงทะเบียน73,500บาท
 ศึกษาดูงานประเทศจีน

68  ผู้บริหารสตรีท้องถิ่น 1   4 - 16 พ.ย. 56  นายก/รองนายกสตรี/ข้าราชการ/พนักงานอปท.สตรี(ระดับ6ขึ้นไป)
 จํานวน 80 คน (13 วัน)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ค่าลงทะเบียน 77,700 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประจําปีงบประมาณ 2557  ศึกษาดูงานเกาหลี,ฟิลิปปินส์

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

69  พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ Otop สู่ตลาดอาเซียน 1  1 - 10 ก.พ. 57  นายก/รองนายก/ข้าราชการ/พนักงานอปท.(ระดับ6ขึ้นไป)
่ ่ ่หมายเหตุ  จํานวน 80 คน (1 สัปดาห์) 2  17 - 26 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ค่าลงทะเบียน 56,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ศึกษาดูงานอินโดนีเซีย

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา

เข้ารับการฝึกอบรม 70 การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษี 1  30 ส.ค. - 9 ก.ย. 56  พนักงานของ อปท.ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้ หรือทางช่างที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนที่ภาษี

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ และทะเบียนทรัพย์สิน 2  11 - 21 ต.ค. 56  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที (LTAX300และLTAX GIS) ของ อปท. 3  22 พย. - 2 ธค. 56  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ ค่าลงทะเบียน 19,700 บาท 4  10 - 20 มค. 57
สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ 5  21 กพ. - 3 มีค. 57

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป 6  28 มี.ค. - 7 เม.ย. 57
71  เพิ่มประสิทธิภาพ ส.อบต. 1  6 - 17 ม.ค. 57  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จํานวน 60 คน (2 สัปดาห์) 2 17 - 28 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
 ค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 (ศึกษาดงานต่างประเทศ) (ศกษาดูงานตางประเทศ)



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

72 นักบริหารงานมืออาชีพ 1 27 ม.ค. - 21 ก.พ. 57 ข้าราชการท้องถิ่นระดับ 9 หรือระดับ 8 ที่ดํารงตําแหน่งระดับ 8 มาแล้ว
 จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) ไม่น้อยกว่า 3 ปี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง

 ค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
 (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

73  เพิ่มประสิทธิภาพ สท. 1  3 - 14 ก.พ. 57  สมาชิกสภาเทศบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 จํานวน 60 คน (2 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประจําปีงบประมาณ 2557  (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

หมายเหตุ
      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา

เข้ารับการฝึกอบรม

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

1 บุคลากร 41 14 ต.ค. - 8 พ.ย. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง บุคลากร
จํานวน 80 คน (4 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 
ค่าลงทะเบียนคนละ 30,500 บาท 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

2 นักวิชาการศึกษา 45 1 - 26 ธ.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา
จํานวน 80 คน (4 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ค่าลงทะเบียนคนละ 30,500 บาท 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ประจําปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้
จํานวน 80 คน (4 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนคนละ 30,500 บาท 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 4 นักวิชาการเงินและบัญชี 17 14 ต.ค. - 8 พ.ย. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี
เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา จํานวน 80 คน (4 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

เข้ารับการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียนคนละ 30,500 บาท 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที 5 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ จํานวน 80 คน (3 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ ค่าลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป

6 เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 51 1 - 26 ธ.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จํานวน 80 คน (4 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 
ค่าลงทะเบียนคนละ 30,500 บาท 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

7 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ 78 11 - 29 พ.ย. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง จนท./จพง.ธุรการ 
จํานวน 80 คน (3 สัปดาห์) และพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วย จนท.ธุรการ (แนบคําสั่ง)
ค่าลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

8 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง จนท./จพง.พัสดุ 
จํานวน 80 คน (3 สัปดาห์) และพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วย จนท.พัสดุ (แนบคําสั่ง)

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ค่าลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 
ประจําปีงบประมาณ 2557 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

9 จนท./จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง จนท./จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

่ ่หมายเหตุ จํานวน 80 คน (3 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 
      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ ค่าลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา 10 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 80 คน (3 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 
      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ ค่าลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ 11 เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 43 11 - 29 พ.ย. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ จํานวน 80 คน (3 สัปดาห์) และพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้ (แนบคําสั่ง)
จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป ค่าลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
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