
Update ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2557

     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

1  นายกเทศมนตรี 34 8 - 26 ก.ย. 57  นายกเทศมนตรี

 จํานวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ 090-678-0190

2  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 47  30 มิ.ย. - 18 ก.ค. 57  นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

 จํานวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์) 48 18 ส.ค. - 5 ก.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ติดต่อ 090-678-0183

ประจําปีงบประมาณ 2557

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 3  รองนายกเทศมนตรี 34  25 ส.ค. - 12 ก.ย. 57  รองนายกเทศมนตรี

 จํานวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ติดต่อ 090-678-0190

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา 4  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 37  30 มิ.ย. - 18 ก.ค. 57  รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เข้ารับการฝึกอบรม  จํานวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์) 38  8 - 26 ก.ย. . 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  ติดต่อ 090-678-0183

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ 5  ที่ปรึกษานายกนายก อปท.  ที่ปรึกษานายก อบจ./ นายกเทศมนตรี/ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป  จํานวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

แฟ็กช์ 25 6 2 6  2 9 48 4  ติดต่อ 9 678 8แฟกช 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ตดตอ 090-678-0183



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

6  เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 31 8 - 19 ธ.ค. 57  เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จํานวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ 090-678-0183

7  ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล 27 27 ต.ค. - 14 พ.ย. 57  ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล

 จํานวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ติดต่อ 090-678-0190

ประจําปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 8  ประธาน/รองประธานสภา อบต. 36  8 - 26 ก.ย. 57  ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

 จํานวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ติดต่อ 090-678-0183

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา 9  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 22 21 ก.ค. - 1 ส.ค. 57  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เข้ารับการฝึกอบรม  จํานวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  ติดต่อ 090-678-0183

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ 10  สมาชิกสภาเทศบาล 52  21 ก.ค. - 1 ส.ค. 57  สมาชิสภาเทศบาล

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  จํานวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์) 53 3 - 14 พ.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ 090-678-0190

ฟ็ ์   แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

11  พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต. 23  21 ก.ค. - 1 ส.ค. 57  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

 จํานวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ 090-678-0183

12  เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 26 22 ก.ย. - 3 ต.ค. 57  เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จํานวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ 090-678-0190

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจําปีงบประมาณ 2557 13  นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง 19 15 ก.ย. - 14 ต.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท.ตําแหน่งนักบริหารงานระดับ 8 ขึ้นไป 

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)  จํานวน 80 คน (6 สัปดาห์)  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

 ค่าลงทะเบียนคนละ 205,500 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

หมายเหตุ  (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ติดต่อ 090-678-0191

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา 14 นักบริหารงานการปกครองท้องถิ่นมืออาชีพ 3 18 ส.ค. - 12 ก.ย. 57 ข้าราชการท้องถิ่นระดับ 9 /ระดับ 8 ที่ดํารงตําแหน่งระดับ 8 มาแล้ว

เข้ารับการฝึกอบรม  จํานวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์) ไม่น้อยกว่า 3 ปี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียน 195,000 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  ติดต่อ 090-678-0191

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป 15  นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70  25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งปลัด/รองปลัดเทศบาล 

 จํานวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์) 71 13 ต.ค. - 7 พ.ย. 57  และปลัด/รองปลัด อบต. ระดับ 6 ขึ้นไป

ฟ็ ์    ี่  ั ั ้ ิ ่  ์ ึ ่  แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  สถานทีอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน ศูนย์คลองหนึง 



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

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

 ติดต่อ 090-678-0192

16  นักบริหารงานช่าง 57 25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ 6 ขึ้นไป

 จํานวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์) 58 1 - 26 ธ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

 ติดต่อ 090-678-0187

17  นักบริหารงานคลัง 61 30 มิ.ย. - 25 ก.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 6 ขึ้นไป

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  จํานวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์) 62  25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)  ติดต่อ 090-678-0189

หมายเหตุ 18  นักบริหารการศึกษา 6 28 ก.ค. - 28 ส.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ 6 ขึ้นไป

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  จํานวน 100 คน/รุ่น (32 วัน) 7 25 ส.ค. - 25 ก.ย. 57  หรือ นักวิชาการศึกษา ระดับ 6 หรือตําแหน่งตามมติ กท.กําหนด

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียนคนละ 49,000 บาท 8 22 ก.ย. - 23 ต.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา 9 20 ต.ค. - 20 พ.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เข้ารับการฝึกอบรม 10 24 พ.ย. - 25 ธ.ค. 57  ติดต่อ 090-678-0187 , 090-678-0188

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 11 12 ม.ค. - 12 ก.พ. 58

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ 19  ผู้บริหารสถานศึกษา 4 30 มิ.ย. - 29 ก.ค. 57 ผู้อํานวยการ และ รองผู้อํานวยการสถานศึกษา ของ อปท.

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  จํานวน 100 คน/รุ่น (30 วัน) 5 11 ส.ค. - 9 ก.ย. 57 หรือครูตามมติ ที่ กท.กําหนด

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป  ค่าลงทะเบียนคนละ 43,000 บาท 6 29 ก.ย. - 28 ต.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

7 10 พ.ย. - 9 ธ.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

แฟ็กช ์0-2516-2106 , 0-2191-4804  ติดต่อ 090-678-0187 , 090-678-0188



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

20 ศึกษานิเทศก์ 11 ส.ค. - 12 ก.ย. 57 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ที่ดํารงตําแหน่ง/หรือจะเข้าสู่ตําแหน่ง

 จํานวน 100 คน/รุ่น (33 วัน) ศึกษานิเทศก์

 ค่าลงทะเบียนคนละ 0 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

 ติดต่อ 090-678-0186 , 090-678-0188

21  นักบริหารงานสาธารณสุข 18 25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6 ขึ้นไป

 จํานวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์) 19 5 - 30 ม.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

ประจําปีงบประมาณ 2557  ติดต่อ 090-678-0192

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

22  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7 11 ส.ค. - 5 ก.ย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

หมายเหตุ  จํานวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์) 8 1 - 26 ธ.ค. 57  ระดับ 6 ขึ้นไป

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา  ติดต่อ 090-678-0192

เข้ารับการฝึกอบรม

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 23  นักบริหารงานทั่วไป 40 14 ก.ค. - 8 ส.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ขึ้นไป

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  จํานวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์) 41 25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท 42 19 ก.ย. - 24 ต.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ 43 10 พ.ย. - 5 ธ.ค. 57  ติดต่อ 090-678-0181

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป

ฟ็ ์   ั ิ โ ้ ั ป ํ ่ ั ิ โแฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804 24  นักบริหารงานนโยบายและแผน 3  22 ก.ย. - 17 ต.ค.57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานนโยบายและแผน 



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

 จํานวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์)  ระดับ 6 ขึ้นไป

 ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

 ติดต่อ 090-678-0186

25  ผู้อํานวยการกอง ระดับ 7 ของ อบต. 45  30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 57  ข้าราชการผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 ของ อบต.

 จํานวน 100 คน/รุ่น (5 วัน) 46 15 - 19 ก.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

 ติดต่อ 090-678-0186

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจําปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 26  การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น 8 1 ก.ย. - 17 ต.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนิติกร

 จํานวน 100 คน/รุ่น (7 สัปดาห์) 9 5 ม.ค. - 20 ก.พ. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียนคนละ 62,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ติดต่อ 090-678-0192

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา 27  นักวิชาการพัสดุ 5 1 - 26 ธ.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ

เข้ารับการฝึกอบรม  จํานวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  ติดต่อ 090-678-0179

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ 28  นักวิชาการคลัง 6 2 - 27 ก.พ. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักวิชาการคลัง

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป  จํานวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

ฟ็ ์    ิ ่  แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ติดต่อ 090-678-0179



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

29  นักวิชาการเกษตร 8 5 - 30 ม.ค. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักวิชาการเกษตร

 จํานวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

 ติดต่อ 090-678-0181

30  พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน 6  4 - 22 ส.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน

 จํานวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์) 7 8 - 26 ธ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ค่าลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท 8 16 ก.พ. - 6 มี.ค. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ติดต่อ 090-678-0181

ประจําปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 31  นักสังคมสงเคราะห์ 1 2 - 27 ก.พ. 58  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักสังคมสงเคราะห์

 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ติดต่อ 090-678-0181

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา 32  เจ้าหน้าที่สันทนาการ 1  22 ก.ย. - 17 ต.ค.57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สันทนาการ

เข้ารับการฝึกอบรม  จํานวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  ติดต่อ 090-678-0187

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ 33  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 19  28 ก.ค. - 22 ส.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป  จํานวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์) 20 1 - 26 ธ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท 21 16 ก.พ. - 13 มี.ค. 58  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ฟ็ ์    ิ ่  แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ติดต่อ 090-678-0181



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

34 ช่าง/นายช่างไฟฟ้า 1 4 - 22 ส.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งช่าง/นายช่างไฟฟ้า

 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

 ติดต่อ 090-678-0187

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจําปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 36 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 2 28 ก.ค. - 22 ส.ค. 57 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์

จํานวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ติดต่อ 090-678-0189

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา 37 นักวิชาการสาธารณสุข 1 5 - 30 ม.ค. 57 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

เข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  ติดต่อ 090-678-0192

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ 38  พัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่าง อปท. 11 8 - 26 ธ.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งช่าง/นายช่าง ของ อปท.

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป  จํานวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์) 12 9 - 27 มี.ค. 58  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

ฟ็ ์    ิ ่  แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ติดต่อ 090-678-0187



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

39  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานเทศกิจ  ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่ง จนท./จพง.เทศกิจ

 จํานวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

 ติดต่อ 090-678-0187

40  วีดิทัศน์และสื่อสารสนเทศ 15 23 - 29 มิ.ย. 57  ข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตําแหน่ง 

 (Video Production Training) 16 11 - 17 ส.ค. 57  ที่มีความสนใจในการถ่ายรูป ตัดต่อวีดิโอ และงานประชาสัมพันธ์

 จํานวน 100 คน/รุ่น ( 1 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ค่าลงทะเบียนคนละ 17,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประจําปีงบประมาณ 2557  ติดต่อ 090-678-0177

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

41 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสําหรับ 5 21 - 27 ก.ค. 57  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกตําแหน่ง 

หมายเหตุ บุคลากรท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อม  ที่มีความสนใจในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ สู่ประชาคมอาเซียน พร้อมกิจกรรม  ประชาคมอาเซียน

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม English Adventure Camp  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา  จํานวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห์)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เข้ารับการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท  ติดต่อ 090-678-0177

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที 42  กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงาน 16 17 - 28 พ.ย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.อปท. จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  จํานวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ 090-678-0192

ฟ็ ์   แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

43  กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง 11  30 มิ.ย. - 11 ก.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง

 จํานวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์) 12 17 - 28 พ.ย. 57  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่างจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว

 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

 ติดต่อ 090-678-0187

44  กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานคลัง 10 30 มิ.ย. - 11 ก.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง 

 จํานวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์) 11 17 - 28 พ.ย. 57  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.คลัง จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว

 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

ประจําปีงบประมาณ 2557  ติดต่อ 090-678-0189

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)  

45  กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป 6 11 - 22 ส.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

หมายเหตุ  จํานวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.ทั่วไป จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา  ติดต่อ 090-678-0192

เข้ารับการฝึกอบรม

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 46  กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลขององค์กร  ข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งปลัด/รองปลัด

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  ปกครองส่วนท้องถิ่น  หัวหน้าสํานักงานปลัด บุคลากร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  จํานวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป  ติดต่อ 090-678-0181

ฟ็ ์         ้ ั  ป  ํ ่ ั ิแฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804 47  กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานสาธารณสุข 2  19 - 30 พ.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

 จํานวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.สาธารณสุข จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว

 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

 ติดต่อ 090-678-0181

48 สัมมนาผู้ปฏิบัติงานด้านการเงิน 7 4 - 8 ส.ค. 57  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกตําแหน่ง 

การคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ 8 24 - 28 พ.ย. 57  ที่มีความสนใจในด้านการเงิน การคลัง และวิธีจัดการพัสดุ ของ อปท.

 จํานวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ติดต่อ 090-678-0186 , 090-678-0189

ประจําปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 49  กลยุทธ์การประชุมสภาแบบมืออาชีพ  สมาชิกสภา หรือ เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จํานวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ติดต่อ 090-678-0177

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา 50  กลยุทธ์การพูดและการนําเสนอแบบมืออาชีพ  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกตําแหน่ง 

เข้ารับการฝึกอบรม  จํานวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  ติดต่อ 090-678-0177

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ 51  พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป  จํานวน 100 คน/รุ่น (5 วัน)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

็ ์แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ติดต่อ 090-678-0189



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

52  ผู้บริหารเชิงบูรณาการ (CEO)  ผู้บริหารหน่วยงาน ระดับ 8 ของท้องถิ่น/นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

 จํานวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ค่าลงทะเบียนคนละ 163,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)  ติดต่อ 088-884-4954 วิชาการ

53  การตรวจสอบภายในระดับสูง 1 30 มิ.ย.-5 ก.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 

 จํานวน 100 คน/รุ่น (6 วัน) 2 7 - 12 ก.ค. 57  ที่ผ่านการอบรม หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับต้นและระดับกลางของ

 ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท 3 28 ก.ค. - 2 ส.ค. 57  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

ประจําปีงบประมาณ 2557  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)  ติดต่อ 090-678-0186

หมายเหตุ 54  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ ของ อปท.  พนักงานของ อปท. ตําแหน่งพนักงาน/ลูกจ้าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ ของ อปท.

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  จํานวน 100 คน/รุ่น (5 วัน)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา  ติดต่อ 090-678-0179

เข้ารับการฝึกอบรม 55  ผู้ช่วย ช่าง/นายช่าง ของ อปท.  พนักงานของ อปท. ตําแหน่งพนักงาน/ลูกจ้าง ผู้ช่วยช่าง/นายช่าง ของ อปท.

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  จํานวน 100 คน/รุ่น (5 วัน)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

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

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  ติดต่อ 090-678-0187

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ 56  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงิน คลัง  พนักงานของ อปท. ตําแหน่งพนักงาน/ลูกจ้าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงิน คลัง บัญชี

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป  บัญชี และพัสดุ ของ อปท.  และพัสดุ ของ อปท.

 จํานวน 100 คน/รุ่น (5 วัน)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

ฟ็ ์   ี    โ ิ   ป ีแฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ค่าลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท  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

 ติดต่อ 090-678-0189

57  ผู้บริหารท้องถิ่นกับประชาคมอาเซียน 5 7 - 15 พ.ค. 57  นายก/รองนายก/ข้าราชการ/พนักงานอปท.(ระดับ6ขึ้นไป)

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

 จํานวน 80 คน (2 สัปดาห์)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ค่าลงทะเบียน 58,000 บาท  ติดต่อ 088-884-4954 วิชาการ

 ศึกษาดูงานประเทศพม่า

58  การจัดการโลจิสติกส์อาเซียนกับอปท. 4 6-14 มิ.ย.57  นายก/รองนายก/ข้าราชการ/พนักงานอปท.(ระดับ6ขึ้นไป)

 จํานวน 80 คน (9 วัน) 5 5-13 ก.ย.57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ค่าลงทะเบียน 55,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประจําปีงบประมาณ 2557  ศึกษาดูงานประเทศมาเลซีย,สิงคโปร์  ติดต่อ 088-884-4954 วิชาการ

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

59  กรอบความร่วมมืออาเซียนพลัสสําหรับอปท. 2 15-25 พ.ค. 57  นายก/รองนายก/ข้าราชการ/พนักงานอปท.(ระดับ6ขึ้นไป)

หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  จํานวน 80 คน (2 สัปดาห์)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียน73,500บาท  ติดต่อ 088-884-4954 วิชาการ

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา  ศึกษาดูงานประเทศจีน

เข้ารับการฝึกอบรม 60  กลยุทธ์การบริหารงานของนักบริหารงาน อปท.  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง ปลัดและรองปลัด 

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  (ปลัด/รองปลัด อปท.)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  จํานวน 40 คน (2 สัปดาห์)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียน 113,800 บาท  ติดต่อ 090-678-0192

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  (ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย)

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป

61   กลยุทธ์การบริหารงานของ  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสํานัก/กอง/ส่วน ของ อปท.

ฟ็ ์   ํ ั ่ ี่ ั ั ้ ิ ่ ์ ึ่ โแฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ผอ.สํานัก/กอง/ส่วน ของ อปท.  สถานทีอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน ศูนย์คลองหนึง อาคารสาโรช



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

 จํานวน 40 คน (2 สัปดาห์)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ค่าลงทะเบียนคนละ 89,000 บาท  ติดต่อ 090-678-0189

 (ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น)

62  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน  นายก อบต./นายกทศมนตรี/นายก อบจ.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 นายก/รองนายก ของ อปท.  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

 จํานวน 40 คน (2 สัปดาห์)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ค่าลงทะเบียน 109,000 บาท  ติดต่อ 090-678-0183

 (ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย)

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจําปีงบประมาณ 2557 63  เพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษา/เลขานุการ  ที่ปรึกษานายก/เลขานุการนายก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

 จํานวน 40 คน (2 สัปดาห์)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียน 89,000 บาท  ติดต่อ 090-678-0183

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  (ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น)

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา 64  เพิ่มประสิทธิภาพประธาน/รองประธานสภา  ประธาน/รองประธานสภา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เข้ารับการฝึกอบรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  จํานวน 40 คน (2 สัปดาห์)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  ค่าลงทะเบียน 89,000 บาท  ติดต่อ 090-678-0190

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  (ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น)

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป 65  ผู้บริหารสตรีท้องถิ่น  นายก/รองนายกสตรี/ข้าราชการ/พนักงานอปท.สตรี(ระดับ6ขึ้นไป)

 จํานวน 80 คน (13 วัน)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

ฟ็ ์    ่ ี      โ ิ   ป ีแฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ค่าลงทะเบียน 77,700 บาท  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

 ศึกษาดูงานเกาหลี,ฟิลิปปินส์  ติดต่อ 088-884-4954 วิชาการ

66  พัฒนาสินค้าผลิตภัณฑ์ Otop สู่ตลาดอาเซียน  นายก/รองนายก/ข้าราชการ/พนักงานอปท.(ระดับ6ขึ้นไป)

 จํานวน 80 คน (1 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

 ค่าลงทะเบียน 56,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ศึกษาดูงานอินโดนีเซีย  ติดต่อ 088-884-4954 วิชาการ

67 การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษี  พนักงานของ อปท.ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได้ หรือทางช่างที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (LTAX3000 และ LTAX GIS) ของ อปท.  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประจําปีงบประมาณ 2557  จํานวน 100 คน/รุ่น  ติดต่อ 090-678-0186

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) ค่าลงทะเบียน 19,700 บาท

หมายเหตุ 68  เพิ่มประสิทธิภาพ ส.อบต.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  จํานวน 60 คน (2 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา  (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)  ติดต่อ 090-678-0183

เข้ารับการฝึกอบรม

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 69  เพิ่มประสิทธิภาพ สท.  สมาชิกสภาเทศบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  จํานวน 60 คน (2 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)  ติดต่อ 090-678-0190

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป

70 การดําเนินการทางละเมิดของ 3  9 - 13 มิ.ย. 57  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกตําแหน่ง 

ฟ็ ์   ์ ป ่ ้ ิ่ ี่ ั ั ้ ิ ่ ์ ึ่ โแฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน  สถานทีอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน ศูนย์คลองหนึง อาคารสาโรช



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

 จํานวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห์)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท  ติดต่อ 090-678-0179

71 กรณีศึกษาทางการเงินและ 3 21 - 25 ก.ค. 57  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกตําแหน่ง 

การคลัง ในข้อทักท้วงจาก  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

ของศาลปกครอง  ติดต่อ 090-678-0189 , 090-678-0186

 จํานวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห์)

ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจําปีงบประมาณ 2557 72 คณะอนุกรรมการพิจารณาการ ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารหรือข้าราชการ

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) ดําเนินการทางวินัยและการให้ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการ   

ออกจากราชการของ อปท. ทางวินัยและการให้ออกจากราชการ 

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  จํานวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห์)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ติดต่อ 090-678-0189 , 090-678-0186

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา

เข้ารับการฝึกอบรม 73 คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารหรือข้าราชการ

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ และการร้องทุกข์ ของ อปท. ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทุกข์

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที  จํานวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  ติดต่อ 090-678-0189 , 090-678-0186

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป

ฟ็ ์      ิ    ป  ี่ ั ิ ้ ป ั ั ์แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804 74 การพัฒนาเทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ 14 16 - 20 มิ.ย. 57  บุคลากรของ อปท. ทีรับผิดชอบด้านงานประชาสัมพันธ์



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

          โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

ท้องถิ่นเพื่อรองรับการเป็น  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (PR road to AEC)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 จํานวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห์)  ติดต่อ 090-678-0180

ค่าลงทะเบียน 11,000 บาท

75 English Magic Success 1 26 - 30 พ.ค. 57  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกตําแหน่ง 
ประสบความสําเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ 2 23 - 27 มิ.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
อย่างมหัศจรรย์กับ Mr.Mike 3 7 - 11 ก.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 จํานวน 50 คน (1 สัปดาห์)  ติดต่อ 090-678-0177
ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบคลากรท้องถิ่นโครงการฝกอบรมสถาบนพฒนาบุคลากรทองถน

ประจําปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 76 การประชุมสภาท้องถิ่นแบบมืออาชีพ 1 12 - 13 มิ.ย. 57  บุคลากรของ อปท.ฝ่ายนิติบัญญัติ
 จํานวน 24 คน (2 วัน)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

หมายเหตุ ค่าลงทะเบียน 2,700 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
      1. ผู้สมัครที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ

กรุณาติดต่อสอบถามก่อนการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา

เข้ารับการฝึกอบรม

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 

สามารถส่งใบสมัคร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียนได้ทันที

     3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ

จะรับไว้พิจารณาและดําเนินการต่อไป

แฟ็กช์ 0 2516 2106  0 2191 4804แฟกช 0-2516-2106 , 0-2191-4804


