
Update ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2556

     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

1  นายกเทศมนตรี 31  4 - 22 พ.ย. 56  นายกเทศมนตรี

 จํานวน 100 คน (3 สัปดาห) 32  8 - 26 ธ.ค. 56  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท 33  3 - 21 ก.พ. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

34  5 - 23 พ.ค. 57  ติดตอ 090-678-0190

35  30 ม.ิย. - 18 ก.ค. 57

36 8 - 9 ก.ย. 57

2  นายกองคการบริหารสวนตําบล 45  13 - 31 ม.ค. 57  นายกองคการบริหารสวนตําบล

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  จํานวน 100 คน (3 สัปดาห) 46  10 - 28 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

ประจําปงบประมาณ 2557  คาลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท 47  30 ม.ิย. - 18 ก.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม)  ติดตอ 090-678-0183

หมายเหตุ 3  รองนายกเทศมนตรี 32  8 - 26 ธ.ค. 56  รองนายกเทศมนตรี

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ  จํานวน 100 คน (3 สัปดาห) 33  24 ก.พ. - 14 ม.ีค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม  คาลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท 34  19 พ.ค. - 6 มิ.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา 35  25 ส.ค. - 12 ก.ย. 57  ติดตอ 090-678-0190

เขารับการฝกอบรม

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ 4  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล 35  8 - 26 ธ.ค. 56  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที  จํานวน 100 คน (3 สัปดาห) 36  24 ก.พ. - 14 ม.ีค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ  คาลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท 37  30 ม.ิย. - 18 ก.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถสงใบสมัครพรอมระบุหวงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ 38  8 - 26 ก.ย. . 57  ติดตอ 090-678-0183

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป

5  ที่ปรึกษานายกนายก อปท. 3  22 ก.ย. - 10 ต.ค.57  ที่ปรึกษานายก อบจ./ นายกเทศมนตร/ี นายกองคการบริหารสวนตําบล

แฟกช 0-2516-2106  จํานวน 100 คน (2 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

 ติดตอ 090-678-0183

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

6  เลขานุการนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น 28  25 พ.ย. - 6 ธ.ค. 56  เลขานุการนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห) 29  20 - 31 ม.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 30  31 ม.ีค. - 11 เม.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

31  7 - 18 ก.ค. 57  ติดตอ 090-678-0183

7  ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล 25  8 - 26 ธ.ค. 56  ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล

 จํานวน 100 คน (3 สัปดาห) 26  3 - 21 ก.พ. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  คาลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท 27  21 เม.ย. - 9 พ.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประจําปงบประมาณ 2557 28  30 ม.ิย. - 18 ก.ค. 57  ติดตอ 090-678-0190

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม)

หมายเหตุ 8  ประธาน/รองประธานสภา อบต. 33  13 - 31 ม.ค. 57  ประธาน/รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ  จํานวน 100 คน (3 สัปดาห) 34  10 - 28 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม  คาลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท 35  19 พ.ค. - 6 มิ.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา 36  8 - 26 ก.ย. 57  ติดตอ 090-678-0183

เขารับการฝกอบรม

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ 

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที 9  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 21  3 - 14 ก.พ. 57  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ  จํานวน 100 คน (2 สัปดาห) 22  21 เม.ย. - 2 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

สามารถสงใบสมัครพรอมระบุหวงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  คาลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 23  15 - 26 ก.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป

10  สมาชิกสภาเทศบาล 49  25 พ.ย. - 6 ธ.ค. 56  สมาชิสภาเทศบาล

แฟกช 0-2516-2106  จํานวน 100 คน (2 สัปดาห) 50  24 ก.พ. - 7 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 51  22 เม.ย. - 2 พ.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

52  21 ก.ค. - 1 ส.ค. 57  ติดตอ 090-678-0190



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

11  พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต. 21  3 - 14 ก.พ. 57  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล

 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห) 22  5 - 16 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 23  21 ก.ค. - 1 ส.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ 090-678-0183

12  เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น 26  6 - 17 ม.ค. 57  เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห) 27  5 - 16 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 28  25 ส.ค. - 5 ธ.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  ติดตอ 090-678-0190

ประจําปงบประมาณ 2557 13  นักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง 15  20 ม.ค. - 28 ก.พ. 57  ขาราชการ/พนักงานของ อปท.ตําแหนงนักบริหารงานระดับ 8 ขึ้นไป 

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม)  จํานวน 80 คน (6 สัปดาห) 16  2 มิ.ย.- 11 ก.ค. 57  ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

 คาลงทะเบียนจะแจงใหทราบภายหลัง  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ  ติดตอ 090-678-0191

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม 14  นักบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 64  21 ต.ค. - 15 พ.ย. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงปลัด/รองปลัดเทศบาล 

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห) 65  1 - 26 ธ.ค. 56  และปลัด/รองปลัด อบต. ระดับ 6 ขึ้นไป

เขารับการฝกอบรม  คาลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท 66  20 ม.ค. 13 ก.พ. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ 67  3 - 28 มี.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที 68  21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57  ติดตอ 090-678-0192

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ 69  2 - 27 มิ.ย. 57

สามารถสงใบสมัครพรอมระบุหวงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ 70  25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป

15  นักบริหารงานชาง 53  1 - 26 ธ.ค. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานชาง ระดับ 6 ขึ้นไป

แฟกช 0-2516-2106  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห) 54  3 - 28 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท 55  21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

56  2 - 27 มิ.ย. 57  ติดตอ 090-678-0187

57 25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

16  นักบริหารงานคลัง 58  1 - 26 ธ.ค. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานคลัง ระดับ 6 ขึ้นไป

 จํานวน 100 คน (4 สัปดาห) 59  3 - 28 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียนคนละ 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  ติดตอ 090-678-0189

62  25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 17  นักบริหารงานการศึกษา 9  14 ต.ค. - 8 พ.ย. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานการศึกษา ระดับ 6 ขึ้นไป

ประจําปงบประมาณ 2557  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห) 10  3 - 28 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม)  คาลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท 11  21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

12  11 ส.ค. - 5 ก.ย. 57  ติดตอ 090-678-0187

หมายเหตุ

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ 18  นักบริหารงานสาธารณสุข 17  2 - 27 มิ.ย. 57  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6 ขึ้นไป

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

เขารับการฝกอบรม  ติดตอ 090-678-0192

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ 19  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 6  21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห)  ระดับ 6 ขึ้นไป

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ  คาลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป  ติดตอ 090-678-0192

20  นักบริหารงานทั่วไป 34  21 ต.ค. - 15 พ.ย. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ขึ้นไป

แฟกช 0-2516-2106  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห) 35  1 - 26 ธ.ค. 56  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียนคนละ 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  ติดตอ 090-678-0181

38  21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

39  2 - 27 มิ.ย. 57

40  25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57

21  นักบริหารงานนโยบายและแผน 3  22 ก.ย. - 17 ต.ค.57  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานนโยบายและแผน 

 จํานวน 100 คน (4 สัปดาห)  ระดับ 6 ขึ้นไป

 คาลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

 ติดตอ 090-678-0191

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 22  นักบริหารงานประปา 1  20 ม.ค. 14 ก.พ. 57  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานประปา

ประจําปงบประมาณ 2557  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห)  ระดับ 6 ขึ้นไป หรือผูรักษาราชการในตําแหนง

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม)  คาลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

หมายเหตุ  ติดตอ 090-678-0186

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ 23  ผูบริหารสถานศึกษา 1  2 - 20 ธ.ค. 56  ผูบริหารสถานศึกษา ของ อปท.

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม  จํานวน 100 คน (3 สัปดาห) 2  24 ก.พ. 14 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

เขารับการฝกอบรม  ติดตอ 090-678-0187

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ 24  ผูอํานวยการกอง ระดับ 7 ของ อบต. 40  28 ต.ค. - 1 พ.ย. 56  ขาราชการผูดํารงตําแหนงหัวหนาสวนราชการ ระดับ 7 ของ อบต.

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที  จํานวน 100 คน (5 วัน) 41  6 - 10 ม.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ  คาลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท 42  24 - 28 มี.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถสงใบสมัครพรอมระบุหวงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ 43  21 - 25 เม.ย. 57  ติดตอ 090-678-0186

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป 44  26 - 30 พ.ค. 57

45  30 มิ.ย. - 4 ก.ค. 57

แฟกช 0-2516-2106 46 15 - 19 ก.ย. 57



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

25  การพัฒนานักกฎหมายทองถิ่น 5  4 พ.ย. - 20 ธ.ค. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนิติกร

 จํานวน 100 คน (7 สัปดาห) 6  20 ม.ค. - 7 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียนคนละ 62,500 บาท 7  12 พ.ค. - 27 ม.ิย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

8  28 ก.ค. - 12 ก.ย. 57  ติดตอ 090-678-0192

26  นักวิชาการพัสดุ 3  11 พ.ย. - 6 ธ.ค. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักวิชาการพัสดุ

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห) 4  21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

ประจําปงบประมาณ 2557  คาลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม)  ติดตอ 090-678-0179

27  นักวิชาการคลัง 5  20 ม.ค. - 13 ก.พ.57  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักวิชาการคลัง

หมายเหตุ  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ  คาลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม  ติดตอ 090-678-0179

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา 28  นักวิชาการเกษตร 7  6 - 31 ม.ค. 57  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักวิชาการเกษตร

เขารับการฝกอบรม  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ  คาลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที  ติดตอ 090-678-0181

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ 29  พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน 3  14 ต.ค. - 1 พ.ย. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักพัฒนาชุมชน

สามารถสงใบสมัครพรอมระบุหวงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห) 4  6 - 24 ม.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป  คาลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท 5  9 - 27 มิ.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

6  4 - 22 ส.ค. 57  ติดตอ 090-678-0181

แฟกช 0-2516-2106 

30  นักสังคมสงเคราะห 1  20 - 31 ม.ค.57  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักสังคมสงเคราะห

2 28 ก.ค. - 22 ส.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

 ติดตอ 090-678-0181

31  เจาหนาที่สันทนาการ 1  22 ก.ย. - 17 ต.ค.57  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงเจาหนาที่สันทนาการ

 จํานวน 100 คน (4 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

 ติดตอ 090-678-0187

32  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 17  3 - 28 มี.ค. 57  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  จํานวน 100 คน (4 สัปดาห) 18  2 - 27 มิ.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

ประจําปงบประมาณ 2557  คาลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท 19  28 ก.ค. - 22 ส.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม)  ติดตอ 090-678-0181

หมายเหตุ 33  เจาหนาที/่เจาพนักงานพัสดุ 49  28 ต.ค. - 15 พ.ย. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนง จนท./จพง.พัสดุ 

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ  จํานวน 100 คน (3 สัปดาห)  และพนักงานจาง/ลูกจาง ตําแหนงผูชวย จนท.พัสดุ (แนบคําสั่ง)

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม  คาลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

เขารับการฝกอบรม  ติดตอ 090-678-0189

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ 34  เจาหนาที/่เจาพนักงานธุรการ 82  22 ก.ย. - 17 ต.ค.57  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนง จนท./จพง.ธุรการ และ

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที  จํานวน 100 คน (3 สัปดาห)  พนักงานจาง/ลูกจาง ตําแหนงผูชวย จนท.ธุรการ (แนบคําสั่ง)

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ  คาลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป  ติดตอ 090-678-0189

35 นักวิชาการจัดเก็บรายได 2 19 พ.ค. - 13 มิ.ย. 57 ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได

จํานวน 100 คน (4 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

 ติดตอ 090-678-0179



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

36 นักวิชาการประชาสัมพันธ 2 28 ก.ค. - 22 ส.ค. 57 ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนง นักวิชาการประชาสัมพันธ

จํานวน 100 คน (4 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

 ติดตอ 090-678-0189

37  พัฒนาศักยภาพชาง/นายชาง อปท. 8  11 - 29 พ.ย. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงชาง/นายชาง ของ อปท.

 จํานวน 100 คน (3 สัปดาห) 9  3 - 21 ก.พ. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท 10  24 ม.ีค. - 11 เม.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 11  19 พ.ย. - 6 มิ.ย. 57  ติดตอ 090-678-0187

ประจําปงบประมาณ 2557 12  4 - 22 ส.ค. 57

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม)

38  พัฒนาศักยภาพเจาหนาที่/เจาพนักงานเทศกิจ 2  17 ก.พ. - 7 มี.ค. 57  ขาราชการหรือพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําแหนง จนท ./จพง.เทศกิจ

หมายเหตุ  จํานวน 100 คน (3 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ  คาลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม  ติดตอ 090-678-0187

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา 39  วีดิทัศนและสื่อสารสนเทศ 14  25 พ.ย.  - 1 ธ.ค. 56  ขาราชการ/พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกตําแหนง 

เขารับการฝกอบรม  (Video Production Training) 15  31 ก.พ. - 6 เม.ย. 57  ที่มีความสนใจในการถายรูป ตัดตอวีดิโอ และงานประชาสัมพันธ

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ  จํานวน 100 คน ( 1 สัปดาห) 16  26 พ.ค. - 1 มิ.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที  คาลงทะเบียนคนละ 17,000 บาท 17  4 - 10 ส.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ 18  22 - 28 ก.ย. 57  ติดตอ 090-678-0177

สามารถสงใบสมัครพรอมระบุหวงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป 40 ภาษาอังกฤษเชิงปฏิบัติการสําหรับ 3  6 - 12 ม.ค. 57  บุคลากรของ อปท. (ฝายขาราชการและฝายการเมือง) ทุกตําแหนง 

บุคลากรทองถิ่นเพื่อเตรียมความพรอม 4  24 ก.พ. - 2 มี.ค. 57  ที่มีความสนใจในการพัฒนาตนเองดานภาษาอังกฤษ เพื่อเตรียมตัวเขาสู

แฟกช 0-2516-2106 สูประชาคมอาเซียน พรอมกิจกรรม 5  31 ม.ีค. - 6 เม.ย. 57  ประชาคมอาเซียน

English Adventure Camp 6  5 - 11 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

 จํานวน 100 คน (1 สัปดาห) 7  23 - 29 มิ.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

 คาลงทะเบียนคนละ 15,000 บาท 8  29 ก.ค. - 3 ส.ค. 57  ติดตอ 090-678-0177

41  กลยุทธการบริหารของนักบริหารงาน 14  6 - 17 ม.ค.57  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 15  17 - 28 ก.พ. 57  ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร นบห.อปท. จากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นแลว

 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

 ติดตอ 090-678-0192

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 42  กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานชาง 8  18 - 29 พ.ย. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานชาง

ประจําปงบประมาณ 2557  จํานวน 100 คน (2 สัปดาห) 9  6 - 17 ม.ค. 57  ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานชางจากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นแลว

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม)  คาลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 10  31 ม.ีค. - 11 เม.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

11  30 ม.ิย. - 11 ก.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หมายเหตุ  ติดตอ 090-678-0187

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ 43  กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานคลัง 9  18 - 29 พ.ย. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานคลัง 

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม  จํานวน 100 คน (2 สัปดาห) 10  6 - 17 ม.ค. 57  ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร นบห.คลัง จากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นแลว

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา  คาลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 11  31 ม.ีค. - 11 เม.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

เขารับการฝกอบรม 12 30 ม.ิย. - 11 ก.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ   ติดตอ 090-678-0189

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที 44  กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานทั่วไป 5  18 - 29 พ.ย. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานทั่วไป

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ  จํานวน 100 คน (2 สัปดาห) 6  6 - 17 ม.ค. 57  ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร นบห.ทั่วไป จากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นแลว

สามารถสงใบสมัครพรอมระบุหวงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  คาลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 7  17 - 28 ก.พ. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป 8  31 ม.ีค. - 11 เม.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

9  19 - 30 พ.ค. 57  ติดตอ 090-678-0192

แฟกช 0-2516-2106 10  30 ม.ิย. - 11 ก.ค. 57

45  กลยุทธการบริหารงานบุคคลขององคกร 3  18 - 29 พ.ย. 56  ขาราชการ/พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตําแหนงปลัด/รองปลัด



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

 ปกครองสวนทองถิ่น 4  17 - 28 ก.พ. 57  หัวหนาสํานักงานปลัด บุคลากร และเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห) 5  19 - 30 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 6  14 - 25 ก.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ 090-678-0181

46  กลยุทธการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 1  6 - 17 ม.ค. 57  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงผูบริหารสถานศึกษา

 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห) 2  31 ม.ีค. - 11 เม.ย. 57  ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา

 คาลงทะเบียนจะแจงใหทราบภายหลัง 3  21 ก.ค. - 1 ส.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  ติดตอ 090-678-0187

ประจําปงบประมาณ 2557 47  กลยุทธการบริหารของนักบริหารงานสาธารณสุข 2  19 - 30 พ.ค. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงนักบริหารงานสาธารณสุข

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม)  จํานวน 100 คน (2 สัปดาห)  ที่ผานการฝกอบรมหลักสูตร นบห.สาธารณสุข จากสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นแลว

 คาลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ  ติดตอ 090-678-0181

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม 48  สัมมนาการเงิน การคลัง และพัสดุ 3  28 ต.ค. - 1 พ.ย. 56  บุคลากรของ อปท. (ฝายขาราชการและฝายการเมือง) ทุกตําแหนง 

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา  จํานวน 100 คน (1 สัปดาห) 4  22 - 26 ธ.ค. 56  ที่มีความสนใจในดานการเงิน การคลัง และวิธีจัดการพัสดุ ของ อปท.

เขารับการฝกอบรม  คาลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท 5  17 - 21 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ 6  28 เม.ย. - 2 พ.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที 7  21 - 25 ก.ค. 57  ติดตอ 090-678-0189

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ 8  22 - 26 ก.ย. 57

สามารถสงใบสมัครพรอมระบุหวงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป 49  กลยุทธการประชุมสภาแบบมืออาชีพ 1  6 - 17 ม.ค. 57  สมาชิกสภา หรือ เลขานุการสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห) 2  19 - 30 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

แฟกช 0-2516-2106  คาลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 3  14 - 25 ก.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ 090-678-0177

50  กลยุทธการพูดและการนําเสนอแบบมืออาชีพ 1  6 - 17 ม.ค. 57  บุคลากรของ อปท. (ฝายขาราชการและฝายการเมือง) ทุกตําแหนง 



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห) 2  19 - 30 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท 3  25 ส.ค. - 5 ก.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ 090-678-0177

51  ผูบริหารเชิงบูรณาการ (CEO) 2  1 พ.ย. - 20 ธ.ค. 56  ผูบริหารหนวยงาน ระดับ 8 ของทองถิ่น/นายกองคการบริหารสวนทองถิ่น

 จํานวน 100 คน (2 สัปดาห)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

 (ศึกษาดูงานตางประเทศ)  ติดตอ 088-884-4954 วิชาการ

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 52  การตรวจสอบภายในระดับตน 1  25 - 30 พ.ย. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 

ประจําปงบประมาณ 2557  จํานวน 100 คน (6 วัน) 2  2 - 7 ธ.ค. 56  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม)  คาลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ 090-678-0179

หมายเหตุ 53  การตรวจสอบภายในระดับกลาง 4  9 - 14 ธ.ค. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ  จํานวน 100 คน (6 วัน) 5  16 - 21 ธ.ค. 56  ที่ผานการอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพผูตรวจสอบภายใน

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม  คาลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท  หรือ หลักสูตรเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ของ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา  หรือ หลักสูตรเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน ของ ม.เทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 

เขารับการฝกอบรม  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

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

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที  ติดตอ 090-678-0179

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ 54  การตรวจสอบภายในระดับสูง 1  7 - 12 ก.ค. 57  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 

สามารถสงใบสมัครพรอมระบุหวงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  จํานวน 100 คน (6 วัน) 2  14 - 19 ก.ค. 57  ที่ผานการอบรม หลักสูตรการตรวจสอบภายในระดับตนและระดับกลางของ

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป  คาลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท 3  21 - 26 ก.ค. 57  สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นแลว

 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

แฟกช 0-2516-2106  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ 090-678-0179

55  พัฒนาศักยภาพครูผูดูแลเด็ก 1  22 - 26 ธ.ค. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงครูผูดูแลเด็ก



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

 จํานวน 100 คน (5 วัน) 2  27 - 31 ม.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

 คาลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท 3  17 - 21 มี.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

4  7 - 11 เม.ย. 57  ติดตอ 090-678-0189

5  9 - 13 มิ.ย. 57

6  21 - 25 ก.ค. 57

7  18 - 22 ส.ค. 57

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 56  ผูชวยเจาหนาที/่เจาพนักงานธุรการ ของ อปท. 1  6 - 10 ม.ค. 57  พนักงานของ อปท. ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที่/เจาพนักงานธุรการ ของ อปท.

ประจําปงบประมาณ 2557  จํานวน 100 คน (5 วัน) 2  24 - 28 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม)  คาลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท 3  4 - 8 ส.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ 090-678-0179

หมายเหตุ 57  ผูชวย ชาง/นายชาง ของ อปท. 1  17 - 21 มี.ค. 57  พนักงานของ อปท. ตําแหนง ผูชวย ชาง/นายชาง ของ อปท.

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ  จํานวน 100 คน (5 วัน) 2  12 - 16 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม  คาลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท 3  14 - 18 ก.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา  ติดตอ 090-678-0187

เขารับการฝกอบรม 58  ผูชวยเจาหนาที่/เจาพนักงานการเงิน คลัง 1  13 - 17 ม.ค. 57  พนักงานของ อปท. ตําแหนง ผูชวยเจาหนาที/่เจาพนักงานการเงิน คลัง บัญชี

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ  บัญชี และพัสดุ ของ อปท. 2  31 ม.ีค. - 4 เม.ย. 57  และพัสดุ ของ อปท.

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที  จํานวน 100 คน (5 วัน) 3  11 - 15 ส.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ  คาลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถสงใบสมัครพรอมระบุหวงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ  ติดตอ 090-678-0189

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป 59  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทําหนาที่ 1  31 ม.ีค. - 4 เม.ย. 57  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน 2  19 - 23 พ.ค. 57  ที่ทําหนาที่คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น สําหรับเทศบาล/อบต.

แฟกช 0-2516-2106  สวนทองถิ่น (ก.เทศบาล/อบต.) 3  16 - 20 มิ.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

 จํานวน 100 คน (5 วัน) 4  28 ก.ค. - 1 ส.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 คาลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท 



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

60  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ทําหนาที่ 1  7 - 11 เม.ย. 57  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น

 คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงาน 2  11 - 15 ส.ค. 57  ที่ทําหนาที่คณะกรรมการขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น สําหรับจังหวัด

 สวนทองถิ่น (ก.จังหวัด)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง 

 จํานวน 100 คน (5 วัน)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 คาลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท 

61  กลยุทธการบริหารงานของนักบริหารงาน อปท. 3  18 - 29 พ.ย. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนง ปลัดและรองปลัด 

 (ปลัด/รองปลัด อปท.) 4  31 ม.ีค. - 11 เม.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  จํานวน 40 คน (2 สัปดาห) 5  30 ม.ิย. -11 ก.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประจําปงบประมาณ 2557  คาลงทะเบียน 113,800 บาท  ติดตอ 090-678-0192

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม)  (ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย)

หมายเหตุ 62   กลยุทธการบริหารงานของ 2  15 - 26 ธ.ค. 56  ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนง ผูอํานวยการสํานัก/กอง/สวน ของ อปท.

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ  ผอ.สํานัก/กอง/สวน ของ อปท. 3  17 - 28 ก.พ. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม  จํานวน 40 คน (2 สัปดาห) 4  31 ม.ีค. - 11 เม.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา  คาลงทะเบียนคนละ 89,000 บาท 5  30 ม.ิย. -11 ก.ค. 57  ติดตอ 090-678-0189

เขารับการฝกอบรม  (ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน)

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ 

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที 63  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน 2  30 ม.ิย. - 11 ก.ค. 57  นายก อบต./นายกทศมนตร/ีนายก อบจ.ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ  นายก/รองนายก ของ อปท.  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป  คาลงทะเบียน 109,000 บาท  ติดตอ 090-678-0183

 (ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย)

แฟกช 0-2516-2106 

64  เพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษา/เลขานุการ 2  14 - 25 ก.ค. 57  ที่ปรึกษานายก/เลขานุการนายก ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 นายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

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

 คาลงทะเบียน 89,000 บาท  ติดตอ 090-678-0183

 (ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน)

65  เพิ่มประสิทธิภาพประธาน/รองประธานสภา 2  14 - 25 ก.ค. 57  ประธาน/รองประธานสภา ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

 คาลงทะเบียน 89,000 บาท  ติดตอ 090-678-0190

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  (ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุน)

ประจําปงบประมาณ 2557

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม) 66  ผูบริหารทองถิ่นกับประชาคมอาเซียน 5  22 ก.พ. - 2 มี.ค. 57  นายก/รองนายก/ขาราชการ/พนักงานอปท.(ระดับ6ขึ้นไป)

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ  คาลงทะเบียน 58,000 บาท  ติดตอ 088-884-4954 วิชาการ

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม  ศึกษาดูงานประเทศพมา

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา

เขารับการฝกอบรม 67  การจัดการโลจิสติกสอาเซียนกับอปท. 1  18 - 26 ต.ค. 56  นายก/รองนายก/ขาราชการ/พนักงานอปท.(ระดับ6ขึ้นไป)

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ  จํานวน 80 คน (9 วัน) 2  15 - 23 พ.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที  คาลงทะเบียน 55,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ  ศึกษาดูงานประเทศมาเลซีย,สิงคโปร  ติดตอ 088-884-4954 วิชาการ

สามารถสงใบสมัครพรอมระบุหวงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป 68  กรอบความรวมมืออาเซียนพลัสสําหรับอปท. 1  31 ต.ค. - 10 พ.ย. 56  นายก/รองนายก/ขาราชการ/พนักงานอปท.(ระดับ6ขึ้นไป)

 องคกรปกครองสวนทองถิ่น 2  6 - 16 ธ.ค. 56  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช

แฟกช 0-2516-2106  จํานวน 80 คน (2 สัปดาห)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 คาลงทะเบียน73,500บาท  ติดตอ 088-884-4954 วิชาการ

 ศึกษาดูงานประเทศจีน



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

69  ผูบริหารสตรีทองถิ่น 1   4 - 16 พ.ย. 56  นายก/รองนายกสตร/ีขาราชการ/พนักงานอปท.สตร(ีระดับ6ขึ้นไป)

 จํานวน 80 คน (13 วัน)  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช

 คาลงทะเบียน 77,700 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ศึกษาดูงานเกาหล,ีฟลิปปนส  ติดตอ 088-884-4954 วิชาการ

70  พัฒนาสินคาผลิตภัณฑ Otop สูตลาดอาเซียน 1  1 - 10 ก.พ. 57  นายก/รองนายก/ขาราชการ/พนักงานอปท.(ระดับ6ขึ้นไป)

 จํานวน 80 คน (1 สัปดาห) 2  17 - 26 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  ศึกษาดูงานอินโดนีเซีย  ติดตอ 088-884-4954 วิชาการ

ประจําปงบประมาณ 2557

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม) 71 การฝกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษี 1  14 - 24 ต.ค. 56  พนักงานของ อปท.ที่รับผิดชอบในการจัดเก็บรายได หรือทางชางที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพยสิน 2  25 พย. - 5 ธ.ค. 56  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช

หมายเหตุ (LTAX3000 และ LTAX GIS) ของ อปท. 3  13 - 23 ม.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ  จํานวน 100 คน 4  24 กพ. - 6 มีค. 57  ติดตอ 090-678-0186

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม คาลงทะเบียน 19,700 บาท 5 31 ม.ีค. - 10 เม.ย. 57

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา

เขารับการฝกอบรม 72  เพิ่มประสิทธิภาพ ส.อบต. 1  6 - 17 ม.ค. 57  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ  จํานวน 60 คน (2 สัปดาห) 2  17 - 28 มี.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที  คาลงทะเบียนจะแจงใหทราบภายหลัง  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ  (ศึกษาดูงานตางประเทศ)  ติดตอ 090-678-0183

สามารถสงใบสมัครพรอมระบุหวงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป 73 นักบริหารงานมืออาชีพ 1 10 มี.ค. - 4 เม.ย. 57 ขาราชการทองถิ่นระดับ 9 หรือระดับ 8 ที่ดํารงตําแหนงระดับ 8 มาแลว

 จํานวน 100 คน (4 สัปดาห) ไมนอยกวา 3 ป และผานการฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานทองถิ่นระดับสูง

แฟกช 0-2516-2106  คาลงทะเบียนจะแจงใหทราบภายหลัง  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช

 (ศึกษาดูงานตางประเทศ)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ 090-678-0191



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

74  เพิ่มประสิทธิภาพ สท. 1  3 - 14 ก.พ. 57  สมาชิกสภาเทศบาล ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

 จํานวน 60 คน (2 สัปดาห) 2  9 - 20 มิ.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

 (ศึกษาดูงานตางประเทศ)  ติดตอ 090-678-0190

75 การดําเนินการทางละเมิดของ 1  14 - 18 ต.ค. 56  บุคลากรของ อปท. (ฝายขาราชการและฝายการเมือง) ทุกตําแหนง 

อปท. 2  3 - 7 ก.พ. 57  (อบจ.ทน.ทม.)

 จํานวน 100 คน (1 สัปดาห) 3  31 ม.ีค. - 4 เม.ย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น คาลงทะเบียน 6,800 บาท 4  2 - 6 มิ.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประจําปงบประมาณ 2557  ติดตอ 090-678-0189

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม) 76 กรณีศึกษาทางการเงินและ 1 14 - 18 ต.ค. 56  บุคลากรของ อปท. (ฝายขาราชการและฝายการเมือง) ทุกตําแหนง 

การคลัง ในขอทักทวงจาก 2 22 - 26 ธ.ค. 56  (อบจ.ทน.ทม.)

หมายเหตุ หนวยตรวจสอบและคําวินิจฉัย 3 24 - 28 ก.พ. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ ของศาลปกครอง 4 28 เม.ย. - 2 พ.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม  จํานวน 100 คน (1 สัปดาห)  ติดตอ 090-678-0189

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา คาลงทะเบียน 6,800 บาท

เขารับการฝกอบรม

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ 77 คณะอนุกรรมการพิจารณาการ 1 7 - 11 ต.ค. 56 ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งประกอบดวยผูบริหารหรือขาราชการ

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที ดําเนินการทางวินัยและการให 2 22 - 26 ธ.ค. 56 ที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการพิจารณาการดําเนินการ   

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ ออกจากราชการของ อปท. 3 10 - 14 ก.พ. 57 ทางวินัยและการใหออกจากราชการ 

สามารถสงใบสมัครพรอมระบุหวงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ คาลงทะเบียน 6,800 บาท 4 5 - 9 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป  จํานวน 100 คน (1 สัปดาห)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ 090-678-0189

แฟกช 0-2516-2106 

78 คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ 1 7 - 11 ต.ค. 56 ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัดจังหวัด ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร  หรือขาราชการ

และการรองทุกข ของ อปท. 2 22 - 26 ธ.ค. 56 ที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณและการรองทุกข



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

          โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

 จํานวน 100 คน (1 สัปดาห) 3 17 - 21 ก.พ. 57  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช
คาลงทะเบียน 6,800 บาท 4 21 - 25 เม.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดตอ 090-678-0189

79 การแกไขปญหาการขาดแคลนน้ํา 1  25 - 29 พ.ย. 56  บุคลากรของ อปท. (ฝายขาราชการและฝายการเมือง) ทุกตําแหนง 
อุปโภคบริโภคแกประชาชน  สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหนึ่ง อาคารสาโรช
(กอสรางประปาหมูบาน)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  จํานวน 100 คน (1 สัปดาห)  ติดตอ 090-678-0189
ประจําปงบประมาณ 2557 คาลงทะเบียน 6,800 บาท

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม)

หมายเหตุ
      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา

เขารับการฝกอบรม

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ 

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถสงใบสมัครพรอมระบุหวงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป

แฟกช 0-2516-2106 



Update ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2556

     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

1 บุคลากร 41 27 ม.ค. 21 ก.พ. 57 ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนง บุคลากร

จํานวน 80 คน (4 สัปดาห) 42 9 ม.ิย. - 4 ก.ค. 57 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 

คาลงทะเบียนคนละ 30,500 บาท 100 ปมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

2 นักวิชาการศึกษา 45 1 - 26 ธ.ค. 56 ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนง นักวิชาการศึกษา

จํานวน 80 คน (4 สัปดาห) 46 21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น คาลงทะเบียนคนละ 30,500 บาท 47 28 ก.ค. - 22 ส.ค. 57 100 ปมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ประจําปงบประมาณ 2557

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม) 3 นักวิชาการจัดเก็บรายได 3 14 ก.ย. - 10 ต.ค. 57 ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนง นักวิชาการจัดเก็บรายได

จํานวน 80 คน (4 สัปดาห) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 

หมายเหตุ คาลงทะเบียนคนละ 30,500 บาท 100 ปมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม 4 นักวิชาการเงินและบัญชี 17 27 ม.ค. - 21 ก.พ. 57 ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนง นักวิชาการเงินและบัญชี

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา จํานวน 80 คน (4 สัปดาห) 18 9 ม.ิย. - 4 ก.ค. 57 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 

เขารับการฝกอบรม คาลงทะเบียนคนละ 30,500 บาท 100 ปมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ 

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที 5 เจาหนาที่ตรวจสอบภายใน 4 24 ก.พ. - 21 ม.ีค. 57 ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงเจาหนาที่ตรวจสอบภายใน

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ จํานวน 80 คน (3 สัปดาห) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 

สามารถสงใบสมัครพรอมระบุหวงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ คาลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท 100 ปมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป

ติดตอ 090-678-0184 , 090-678-0180 6 เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 51 1 - 26 ธ.ค. 56 ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนง เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน

จํานวน 80 คน (4 สัปดาห) 52 24 ก.พ. - 21 ม.ีค. 57 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 

คาลงทะเบียนคนละ 30,500 บาท 53 21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57 100 ปมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

54 28 ก.ค. - 22 ส.ค. 57

55 15 ก.ย. - 10 ต.ค. 57

โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ศูนยคลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ลําดับ หลักสูตร รุนที่ วันที่ กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม

โครงการฝกอบรม ประจําเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

7 เจาหนาที่/เจาพนักงานธุรการ 78 11 - 29 พ.ย. 56 ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนง จนท./จพง.ธุรการ 

จํานวน 80 คน (3 สัปดาห) 79 6 - 24 ม.ค. 57 และพนักงานจาง/ลูกจาง ตําแหนงผูชวย จนท.ธุรการ (แนบคําสั่ง)

คาลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท 80 19 พ.ค. - 6 มิ.ย. 57 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 

81 7 - 25 ก.ค. 57 100 ปมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

8 เจาหนาที่/เจาพนักงานพัสดุ 50 24 ม.ีค. - 11 เม.ย. 57 ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนง จนท./จพง.พัสดุ 

จํานวน 80 คน (3 สัปดาห) และพนักงานจาง/ลูกจาง ตําแหนงผูชวย จนท.พัสดุ (แนบคําสั่ง)

คาลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 

โครงการฝกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 100 ปมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ประจําปงบประมาณ 2557

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม) 9 จนท./จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 24 ม.ีค. - 11 เม.ย. 57 ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนง จนท./จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 80 คน (3 สัปดาห) 7 25 ส.ค. - 12 ก.ย. 57 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 

หมายเหตุ คาลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท 100 ปมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

      1. ผูสมัครที่ยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ

กรุณาติดตอสอบถามกอนการเดินทางเขารับการฝกอบรม 10 เจาหนาที่/เจาพนักงานการเงินและบัญชี 53 6 - 24 ม.ค. 57 ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนงเจาหนาที/่เจาพนักงานการเงินและบัญชี

เพราะบางหลักสูตรอาจมีการเปลี่ยนแปลงชวงเวลา จํานวน 80 คน (3 สัปดาห) 54 19 พ.ค. - 6 มิ.ย. 57 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 

เขารับการฝกอบรม คาลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท 55 25 ส.ค. - 12 ก.ย. 57 100 ปมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

      2. กรณีที่สามารถเขารับการอบรมไดตามแผนฯ 

สามารถสงใบสมัคร พรอมโอนเงินคาลงทะเบียนไดทันที 11 เจาหนาที่/เจาพนักงานจัดเก็บรายได 43 11 - 29 พ.ย. 56 ขาราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหนง เจาหนาที/่เจาพนักงานจัดเก็บรายได 

     3. กรณีที่ไมสามารถเขารับการอบรมตามแผนฯ จํานวน 80 คน (3 สัปดาห) 44 7 - 25 ก.ค. 57 และพนักงานจาง/ลูกจาง ตําแหนงผูชวย จนท.จัดเก็บรายได (แนบคําสั่ง)

สามารถสงใบสมัครพรอมระบุหวงเวลาเพื่อทางสถาบันฯ คาลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ 

จะรับไวพิจารณาและดําเนินการตอไป 100 ปมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดตอ 090-678-0184 , 090-678-0180
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