
Update ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2556

โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน เมษายน - ตุลาคม 2556 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หลักสูตร รุ่นที่ / ห้วงเวลา กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน รุ่นที่ 1 วันที่ 29 ก.ค. - 9 ส.ค. 56 นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

จํานวน 35 คน (2 สัปดาห์) ศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ- ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ค่าลงทะเบียน 139,000 บาท เยอรมนี และ สมาพันธรัฐสวิส

2. รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ยกเลิก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

ประจําเดือน เมษายน – ตุลาคม 2556

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 3. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 21 วันที่ 26 ส.ค. - 6 ก.ย. 56 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

      1. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน 4. เพิ่มประสิทธิภาพเลขานุการนายก อบจ. รุ่นที่ 1 วันที่ 29 ก.ค. - 9 ส.ค. 56 เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ได้ทันที จํานวน 35 คน (2 สัปดาห์) ศึกษาดูงาน ณ สหพันธ์สาธารณรัฐ- สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

      2. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ ค่าลงทะเบียน 139,000 บาท เยอรมนี และ สมาพันธรัฐสวิส ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทาง

สถาบันฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป 5. เพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษานายก อบจ. รุ่นที่ 1 วันที่ 9 - 20 ก.ย. 56 ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด

      3. กรณีที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร จํานวน 35 คน (2 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

ที่ไม่ระบุในแผนฯ สามารถส่งใบสมัครโดยระบุ ค่าลงทะเบียน 89,000 บาท ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หลักสูตรและห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อทางสถาบันฯ 

จะได้ดําเนินการต่อไป 6. เพิ่มประสิทธิภาพเลขานุการสภา อบจ. รุ่นที่ 1 วันที่ 9 - 20 ก.ย. 56 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

      4. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจาก จํานวน 35 คน (2 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

สถาบันฯ กรุณาติดต่อสอบถามก่อนจะเดินทาง ค่าลงทะเบียน 89,000 บาท ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เข้ารับการฝึกอบรม เพราะบางหลักสูตรอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมมการเปลยนแปลงชวงเวลาเขารบการฝกอบรม



โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน เมษายน - ตุลาคม 2556 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หลักสูตร รุ่นที่ / ห้วงเวลา กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

7. เพิ่มประสิทธิภาพประธาน/รองประธาน รุ่นที่ 1 วันที่ 26 ส.ค. -6 ก.ย. 56 ประธาน/รองประธานองค์การบริหารส่วนจังหวัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัด สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ค่าลงทะเบียน 89,000 บาท

8. เพิ่มประสิทธิภาพ ส.อบจ. รุ่นที่ 1 วันที่ 15 - 26 ก.ค. 56 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ค่าลงทะเบียน 89,000 บาท ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประจําเดือน เมษายน – ตุลาคม 2556

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 9. นักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง รุ่นที่ 13 วันที่ 30 ก.ย. - 8 พ.ย. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท.ตําแหน่งนักบริหารงานระดับ 8 ขึ้นไป 

จํานวน 80 คน (6 สัปดาห์) ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

่ ี ี่ ั ั ้ ิ่ ์ ึ ่ ั ์หมายเหตุ ค่าลงทะเบียน 205,500 บาท สถานทีอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน ศูนย์คลองหนึง อาคารคัชมาตย์

      1. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ ศึกษาดูงานต่างประเทศ ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน

ได้ทันที 10. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน นายก และรองนายกสตรี ของ อปท. 

      2. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ นายก/รองนายกสตรี ของ อปท. สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทาง จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถาบันฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป ค่าลงทะเบียน 77,700 บาท

      3. กรณีที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร

ที่ไม่ระบุในแผนฯ สามารถส่งใบสมัครโดยระบุ 11. นายกเทศมนตรี รุ่นที่ 30 วันที่ 9 - 27 ก.ย. 56 นายกเทศมนตรี

หลักสูตรและห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อทางสถาบันฯ จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

      4. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจาก

สถาบันฯ กรุณาติดต่อสอบถามก่อนจะเดินทาง 12. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน รุ่นที่ 2 วันที่ 26 ส.ค. - 6 ก.ย. 56 นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

เข้ารับการฝึกอบรม เพราะบางหลักสูตรอาจ นายก อปท. รุ่นที่ 3 วันที่ 23 ก.ย. - 4 ต.ค. 56 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเข้ารับการฝึกอบรม จํานวน 40 คน (2 สัปดาห์) ศึกษาดงาน ณ ประเทศญี่ป่น ซ คลองหลวง 8 ถ พหลโยธิน อ คลองหลวง จ ปทมธานีมการเปลยนแปลงชวงเวลาเขารบการฝกอบรม จานวน 40 คน (2 สปดาห) ศกษาดูงาน ณ ประเทศญปุน ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน

ค่าลงทะเบียน 89,000 บาท



โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน เมษายน - ตุลาคม 2556 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หลักสูตร รุ่นที่ / ห้วงเวลา กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

13. รองนายกเทศมนตรี รุ่นที่ 31 วันที่ 29 ก.ค. - 16 ส.ค. 56 รองนายกเทศมนตรี

จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) รุ่นที่ 32 วันที่ 16 ก.ย. - 4 ต.ค. 56 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

14. ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล รุ่นที่ 24 วันที่ 26 ส.ค. - 13 ก.ย. 56 ประธาน/รองประธานสภาเทศบาล

จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจําเดือน เมษายน – ตุลาคม 2556 15. สมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 47 วันที่ 29 ก.ค. 23 ส.ค. 56 สมาชิสภาเทศบาล

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) รุ่นที่ 48 วันที่ 23 ก.ย. - 4 ต.ค. 56 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

หมายเหตุ

      1. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 16. นายกองค์การบริหารส่วนตําบล รุ่นที่ 43 วันที่ 24 มิ.ย. - 12 ก.ค. 56 นายกองค์การบริหารส่วนตําบล

สามารถส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) รุ่นที่ 44 วันที่ 9 - 27 ก.ย. 56 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

      2. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทาง 17. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รุ่นที่ 33 วันที่ 24 มิ.ย. - 12 ก.ค. 56 รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล

สถาบันฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) รุ่นที่ 34 วันที่ 16 ก.ย. - 4 ต.ค. 56 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

ที่ไม่ระบุในแผนฯ สามารถส่งใบสมัครโดยระบุ 

หลักสูตรและห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อทางสถาบันฯ 18. เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 27 วันที่ 1 - 12 ก.ค. 56 เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จะได้ดําเนินการต่อไป จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) รุ่นที่ 28 วันที่ 2 - 13 ก.ย. 56 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

สถาบันฯ กรุณาติดต่อสอบถามก่อนจะเดินทาง

เข้ารับการฝึกอบรม เพราะบางหลักสูตรอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมมการเปลยนแปลงชวงเวลาเขารบการฝกอบรม



โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน เมษายน - ตุลาคม 2556 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หลักสูตร รุ่นที่ / ห้วงเวลา กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

19. พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต. รุ่นที่ 19 วันที่ 15 -26 ก.ค. 56 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) รุ่นที่ 20 วันที่ 23 ก.ย. - 4 ต.ค. 56 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

20. ประธาน/รองประธานสภา อบต. รุ่นที่ 31 วันที่ 20 พ.ค. - 7 มิ.ย 56 ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล

จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) รุ่นที่ 32 วันที่ 26 ส.ค. - 13 ก.ย. 56 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจําเดือน เมษายน – ตุลาคม 2556 21. เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 25 วันที่ 15 - 26 ก.ค. 56 เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

หมายเหตุ

      1. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 22. นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 62 วันที่ 15 ก.ค. - 9 ส.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งปลัด/รองปลัดเทศบาล 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) รุ่นที่ 63 วันที่ 16 ก.ย. - 11 ต.ค. 56 และปลัด/รองปลัด อบต. ระดับ 6 ขึ้นไป

ได้ทันที ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารคัชมาตย์

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

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทาง

สถาบันฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป 23. นักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 52 วันที่ 15 ก.ค. - 9 ส.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ 6 ขึ้นไป

      3. กรณีที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) รุ่นที่ 53 วันที่ 16 ก.ย. - 11 ต.ค. 56 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารคัชมาตย์

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

หลักสูตรและห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อทางสถาบันฯ 

จะได้ดําเนินการต่อไป

      4. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจาก 24. นักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 57 วันที่ 15 ก.ค. - 9 ส.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 6 ขึ้นไป

สถาบันฯ กรุณาติดต่อสอบถามก่อนจะเดินทาง จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) รุ่นที่ 58 วันที่ 16 ก.ย. - 11 ต.ค. 56 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารคัชมาตย์

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

มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมมการเปลยนแปลงชวงเวลาเขารบการฝกอบรม



โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน เมษายน - ตุลาคม 2556 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หลักสูตร รุ่นที่ / ห้วงเวลา กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

25. นักบริหารงานการศึกษา รุ่นที่ 8 วันที่ 29 ก.ค. - 23 ส.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับ 6 ขึ้นไป

จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารคัชมาตย์

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

26. นักบริหารงานสาธารณสุข รุ่นที่ 16 วันที่ 15 ก.ค. - 9 ส.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6 ขึ้นไป

จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารคัชมาตย์

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

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจําเดือน เมษายน – ตุลาคม 2556 27. ผู้อํานวยการกอง ระดับ 7 ของ อบต. รุ่นที่ 38 วันที่ 26 - 30 ส.ค. 56 ข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 ของ อบต.

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) จํานวน 100 คน (1 สัปดาห์) รุ่นที่ 39 วันที่ 16 - 20 ก.ย. 56 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

หมายเหตุ

      1. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 28. การพัฒนานักกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 4 วันที่ 29 ก.ค. - 13 ก.ย. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนิติกร

สามารถส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน จํานวน 100 คน (7 สัปดาห์) รุ่นที่ 5 วันที่ 4 พ.ย. - 20 ธ.ค. 56 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

      2. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทาง 29. นักบริหารงานสวัสดิการสังคม ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 

สถาบันฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) ระดับ 6 ขึ้นไป

      3. กรณีที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารคัชมาตย์

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

หลักสูตรและห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อทางสถาบันฯ 

จะได้ดําเนินการต่อไป 30. นักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 32 วันที่ 15 ก.ค. - 9 ส.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ระดับ 6 ขึ้นไป

      4. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจาก จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) รุ่นที่ 33 วันที่ 16 ก.ย. - 11 ต.ค. 56 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารคัชมาตย์

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

เข้ารับการฝึกอบรม เพราะบางหลักสูตรอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมมการเปลยนแปลงชวงเวลาเขารบการฝกอบรม



โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน เมษายน - ตุลาคม 2556 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หลักสูตร รุ่นที่ / ห้วงเวลา กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

31. นักบริหารงานนโยบายและแผน ยกเลิก ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานนโยบายและแผน

จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

32. นักวิชาการพัสดุ รุ่นที่ 3 วันที่ 11 พ.ย. - 6 ธ.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักวิชาการพัสดุ

จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจําเดือน เมษายน – ตุลาคม 2556 33. พัฒนาศักยภาพนักพัฒนาชุมชน รุ่นที่ 2 วันที่ 12 - 30 ส.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักพัฒนาชุมชน

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) รุ่นที่ 3 วันที่ 14 ต.ค - 1 พ.ย. 56 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

หมายเหตุ

      1. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 34. เจ้าหน้าที่สันทนาการ ยกเลิก ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่สันทนาการ

สามารถส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

      2. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทาง 36. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 16 วันที่ 16 ก.ย. - 11 ต.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

สถาบันฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป จํานวน 100 คน (4 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารคัชมาตย์

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

ที่ไม่ระบุในแผนฯ สามารถส่งใบสมัครโดยระบุ 

หลักสูตรและห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อทางสถาบันฯ 37. เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง จนท./จพง.ธุรการ และ

จะได้ดําเนินการต่อไป จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) พนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วย จนท.ธุรการ (แนบคําสั่ง)

      4. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจาก ค่าลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

เข้ารับการฝึกอบรม เพราะบางหลักสูตรอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมมการเปลยนแปลงชวงเวลาเขารบการฝกอบรม



โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน เมษายน - ตุลาคม 2556 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หลักสูตร รุ่นที่ / ห้วงเวลา กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

38. พัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่าง อปท. รุ่นที่ 7 วันที่ 12 - 30 ส.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งช่าง/นายช่าง ของ อปท.

จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารคัชมาตย์

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

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

จํานวน 100 คน (3 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารคัชมาตย์

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

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจําเดือน เมษายน – ตุลาคม 2556 40. หลักสูตรวีดิทัศน์และสื่อสารสนเทศ รุ่นที่ 12 วันที่ 24 - 30 มิ.ย. 56 ข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกตําแหน่ง 

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) (Video Production Training) รุ่นที่ 13 วันที่ 1 - 7 ก.ค. 56 สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

จํานวน 100 คน ( 1 สัปดาห์) รุ่นที่ 14 วันที่ 19 - 25 ส.ค. 56 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

่ ี ่ ี่ ั ี่หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนคนละ 17,000 บาท รุ่นที 15 วันที 9 - 15 ก.ย. 56

      1. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน 41. พัฒนาความรู้เพื่อการสอบใบประกอบวิชาชีพ ยกเลิก ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งช่าง/นายช่างโยธา/นักบริหารงานช่าง

ได้ทันที ภาคีพิเศษ สาขาวิศวกรรมโยธา (พย) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

      2. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ จํานวน 60 คน (1 สัปดาห์) ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทาง ค่าลงทะเบียนคนละ 10,000 บาท 

สถาบันฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป

      3. กรณีที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร 42. การจัดการดูแลสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ยกเลิก บุคลากรของ อปท.ตําแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค 

ที่ไม่ระบุในแผนฯ สามารถส่งใบสมัครโดยระบุ บนฐานข้อมูลเชิงวิชาชีพ และผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

หลักสูตรและห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อทางสถาบันฯ จํานวน 60 คน (2 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

จะได้ดําเนินการต่อไป ค่าลงทะเบียนคนละ 19,500 บาท ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      4. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจาก

สถาบันฯ กรุณาติดต่อสอบถามก่อนจะเดินทาง

เข้ารับการฝึกอบรม เพราะบางหลักสูตรอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมมการเปลยนแปลงชวงเวลาเขารบการฝกอบรม



โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน เมษายน - ตุลาคม 2556 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หลักสูตร รุ่นที่ / ห้วงเวลา กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

43. คณะอนุกรรมการอํานวยการการกระจายรุ่นที่ 1 วันที่ 30 ก.ย. - 11 ต.ค. 56 นายก อบจ./นายกเทศมนตรี/นายก อบต.ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

อํานาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด คณะอนุกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่ อปท. ระดับจังหวัด

จํานวน 60 คน (2 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

ค่าลงทะเบียนคนละ 89,000 บาท ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

44. กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงาน รุ่นที่ 14 วันที่ 2 - 13 ก.ย. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.อปท. จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

ประจําเดือน เมษายน – ตุลาคม 2556 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

45. กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานช่าง รุ่นที่ 6 วันที่ 20 - 31 พ.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานช่าง

ํ ัป ์ ่ ี่ ั ี่ ่ ่หมายเหตุ จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) รุ่นที 7 วันที 2 - 13 ก.ย. 56 ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานช่างจากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว

      1. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

ได้ทันที

      2. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ 46. กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานคลัง รุ่นที่ 8 วันที่ 20 - 31 พ.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานคลัง 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทาง จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) รุ่นที่ 9 วันที่ 2 - 13 ก.ย. 56 ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.คลัง จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว

สถาบันฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

ที่ไม่ระบุในแผนฯ สามารถส่งใบสมัครโดยระบุ 

หลักสูตรและห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อทางสถาบันฯ 47. กลยุทธ์การบริหารของนักบริหารงานทั่วไป รุ่นที่ 4 วันที่ 20 - 31 พ.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักบริหารงานทั่วไป

จะได้ดําเนินการต่อไป จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) รุ่นที่ 5 วันที่ 2 - 13 ก.ย. 56 ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.ทั่วไป จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว

      4. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจาก ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

เข้ารับการฝึกอบรม เพราะบางหลักสูตรอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมมการเปลยนแปลงชวงเวลาเขารบการฝกอบรม



โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน เมษายน - ตุลาคม 2556 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หลักสูตร รุ่นที่ / ห้วงเวลา กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

48. กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลขององค์กร รุ่นที่ 2 วันที่ 2 - 13 ก.ย. 56 ข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตําแหน่งปลัด/รองปลัด

ปกครองส่วนท้องถิ่น หัวหน้าสํานักงานปลัด บุคลากร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

49. สัมมนาการเงิน การคลัง และพัสดุ รุ่นที่ 2 วันที่ 12 - 16 ส.ค. 56 บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกตําแหน่ง 

จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

ประจําเดือน เมษายน – ตุลาคม 2556

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 50. กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร ยกเลิก ผู้บริหาร หรือ ผู้ที่สนใจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เชิงนโยบายด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

ํ ัป ์ โ ิ ป ีหมายเหตุ จํานวน 100 คน (1 สัปดาห์) ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      1. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ ค่าลงทะเบียนคนละ 19,900 บาท 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน

ได้ทันที 51. การเตรียมความพร้อมในการเรียนการสอน ยกเลิก บุคลากรทางการศึกษา

      2. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ Tablet ให้กับผู้เกี่ยวข้องในการบริหารการศึกษา สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทาง ของ อปท. ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถาบันฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป จํานวน 100 คน (1 สัปดาห์)

      3. กรณีที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ค่าลงทะเบียนคนละ 19,900 บาท 

ที่ไม่ระบุในแผนฯ สามารถส่งใบสมัครโดยระบุ 

หลักสูตรและห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อทางสถาบันฯ 52. กลยุทธ์การประชุมสภาแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 2 - 13 ก.ย. 56 สมาชิกสภา หรือ เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จะได้ดําเนินการต่อไป จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

สถาบันฯ กรุณาติดต่อสอบถามก่อนจะเดินทาง

เข้ารับการฝึกอบรม เพราะบางหลักสูตรอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมมการเปลยนแปลงชวงเวลาเขารบการฝกอบรม



โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน เมษายน - ตุลาคม 2556 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หลักสูตร รุ่นที่ / ห้วงเวลา กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

53. กลยุทธ์การพูดและการนําเสนอแบบมืออาชีพ รุ่นที่ 1 วันที่ 19 - 30 ส.ค. 56 บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกตําแหน่ง 

จํานวน 70 คน (2 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

54. ผู้บริหารเชิงบูรณาการ (CEO) ผู้บริหารหน่วยงาน ระดับ 8 ของท้องถิ่น/นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

จาํนวน 100 คน (2 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจําเดือน เมษายน – ตุลาคม 2556

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 54. การแนะนําการบริหารจัดการภัยพิบัติใน รุ่นที่ 1 วันที่ 19 - 30 ส.ค. 56 บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกตําแหน่ง 

ภาครัฐระดับชุมชน สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

ํ ัป ์ ึ ่ ป โ ิ ป ีหมายเหตุ จํานวน 100 คน (2 สัปดาห์) (ศึกษาดูงานต่างประเทศ) ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      1. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ ค่าลงทะเบียนคนละ 96,500 บาท

สามารถส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน

ได้ทันที 55. เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 42 วันที่ 24 มิ.ย. - 11 ก.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 

      2. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ จํานวน 80 คน (3 สัปดาห์) และพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วย จนท.จัดเก็บรายได้ (แนบคําสั่ง)

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทาง ค่าลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

      3. กรณีที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร

ที่ไม่ระบุในแผนฯ สามารถส่งใบสมัครโดยระบุ 54. เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 52 วันที่ 24 มิ.ย. - 11 ก.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หลักสูตรและห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อทางสถาบันฯ จํานวน 80 คน (3 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

จะได้ดําเนินการต่อไป ค่าลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      4. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจาก

สถาบันฯ กรุณาติดต่อสอบถามก่อนจะเดินทาง

เข้ารับการฝึกอบรม เพราะบางหลักสูตรอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมมการเปลยนแปลงชวงเวลาเขารบการฝกอบรม



โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน เมษายน - ตุลาคม 2556 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

หลักสูตร รุ่นที่ / ห้วงเวลา กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

1. นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 44 วันที่ 29 ก.ค. - 23 ส.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่งนักวิชาการศึกษา

จํานวน 80 คน (4 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

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

2. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 50 วันที่ 16 ก.ย. 11 ต.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

จํานวน 80 คน (4 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

ค่าลงทะเบียนคนละ 30,500 บาท 100 ปีมหาดไทย ถ.รงัสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจําเดือน เมษายน – ตุลาคม 2556 3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 ก.ย. - 11 ต.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) จํานวน 80 คน (4 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

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

หมายเหตุ

      1. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 4. บุคลากร รุ่นที่ 40 วันที่ 29 ก.ค. - 23 ส.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง บุคลากร

สามารถส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน จํานวน 80 คน (4 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

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

      2. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทาง 5. เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 76 วันที่ 8 - 26 ก.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง จนท./จพง.ธุรการ 

สถาบันฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป จํานวน 80 คน (3 สัปดาห์) รุ่นที่ 77 วันที่ 26 ส.ค. - 13 ก.ย. 56 และพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วย จนท.ธุรการ (แนบคําสั่ง)

      3. กรณีที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ค่าลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

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

หลักสูตรและห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อทางสถาบันฯ 

จะได้ดําเนินการต่อไป 6. เจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ รุ่นที่ 48 วันที่ 8 - 26 ก.ค. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง จนท./จพง.พัสดุ 

      4. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจาก จํานวน 80 คน (3 สัปดาห์) และพนักงานจ้าง/ลูกจ้าง ตําแหน่งผู้ช่วย จนท.พัสดุ (แนบคําสั่ง)

สถาบันฯ กรุณาติดต่อสอบถามก่อนจะเดินทาง ค่าลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

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

มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมมการเปลยนแปลงชวงเวลาเขารบการฝกอบรม



โครงการฝึกอบรม ประจําเดือน เมษายน - ตุลาคม 2556 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

หลักสูตร รุ่นที่ / ห้วงเวลา กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

11. จนท./จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 5 วันที่ 26 ส.ค. - 13 ก.ย. 56 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ตําแหน่ง จนท./จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จํานวน 80 คน (3 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

ค่าลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจําเดือน เมษายน – ตุลาคม 2556

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

หมายเหตุ

      1. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน

ได้ทันที

      2. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทาง

สถาบันฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป

      3. กรณีที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร

ที่ไม่ระบุในแผนฯ สามารถส่งใบสมัครโดยระบุ 

หลักสูตรและห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อทางสถาบันฯ 

จะได้ดําเนินการต่อไป

      4. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจาก

สถาบันฯ กรุณาติดต่อสอบถามก่อนจะเดินทาง

เข้ารับการฝึกอบรม เพราะบางหลักสูตรอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมมการเปลยนแปลงชวงเวลาเขารบการฝกอบรม



โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจําเดือน เมษายน - ตุลาคม 2556 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หลักสูตร รุ่นที่ / ห้วงเวลา กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

1. คอมพิวเตอร์กับงาน Spread Sheet รุ่นที่ 16 วันที่ 12 - 16 ส.ค. 56 ทุกตําแหน่งที่สนใจการใช้ Excel

จํานวน 70 คน (1 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

2. เทคนิคการใช้ AutoCAD และการคํานวณหา รุ่นที่ 4 วันที่ 8 - 12 ก.ค. 56 ข้าราชการ , ลูกจ้าง ทุกตําแหน่งที่สนใจ

พื้นที่ด้วย Google Earth สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จํานวน 70 คน (1 สัปดาห์) ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประจําเดือน เมษายน – ตุลาคม 2556 ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท 

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

3. การพัฒนาเว็ปไซด์ด้วย Joomla รุ่นที่ 14 วันที่ 15 - 19 ก.ค. 56 ทุกตําแหน่งที่สนใจการทําเว็ปไซด์ หรือ ผู้รับผิดชอบทําเว็ปไซด์กับองค์กร

ํ ัป ์ ี่ ั ั ้ ิ่ ์ ึ่ โหมายเหตุ จํานวน 70 คน (1 สัปดาห์) สถานทีอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน ศูนย์คลองหนึง อาคารสาโรช

      1. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ ค่าลงทะเบียนคนละ 7,500 บาท ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน

ได้ทันที 4. การแก้ปัญหาบนเครื่อง PC เบื้องต้น รุ่นที่ 29 วันที่ 22 - 26 ก.ค. 56 ทุกตําแหน่งที่สนใจซ่อมคอมพิวเตอร์ , ลงโปรแกรมต่าง ๆ

      2. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ จํานวน 70 คน (1 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทาง ค่าลงทะเบียนคนละ 7,000 บาท ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สถาบันฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป

      3. กรณีที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร 5. เทคนิคการประยุกต์ใช้ Microsoft Office รุ่นที่ 4 วันที่ 29 ก.ค. - 9 ส.ค. 56 ผู้บริหาร , ข้าราชการ , ลูกจ้าง ทุกตําแหน่งที่สนใจ

ที่ไม่ระบุในแผนฯ สามารถส่งใบสมัครโดยระบุ และโปรแกรมต่าง ๆ สําหรับงานท้องถิ่น สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

หลักสูตรและห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อทางสถาบันฯ จํานวน 70 คน (2 สัปดาห์) ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จะได้ดําเนินการต่อไป ค่าลงทะเบียนคนละ 17,000 บาท 

      4. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจาก

สถาบันฯ กรุณาติดต่อสอบถามก่อนจะเดินทาง 6. สารสนเทศสําหรับผู้บริหาร ฝ่ายการเมือง รุ่นที่ 5 วันที่ 19 - 23 ส.ค. 56 นายก , รองนายก , เลขา ,ประธาน. , รองประธาน

เข้ารับการฝึกอบรม เพราะบางหลักสูตรอาจ จํานวน 70 คน (1 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเข้ารับการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียนคนละ 7 500 บาท ซ คลองหลวง 8 ถ พหลโยธิน อ คลองหลวง จ ปทมธานีมการเปลยนแปลงชวงเวลาเขารบการฝกอบรม คาลงทะเบยนคนละ 7,500 บาท ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธาน



โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจําเดือน เมษายน - ตุลาคม 2556 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

หลักสูตร รุ่นที่ / ห้วงเวลา กลุ่มเป้าหมายและสถานที่ฝึกอบรม

7. การสร้างฐานข้อมูลด้วย Access 2007 รุ่นที่ 3 วันที่ 2 - 6 ก.ย. 56 ข้าราชการ , ลูกจ้าง ทุกตําแหน่งที่สนใจ

จํานวน 70 คน (1 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

8. สารสนเทศสําหรับผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการ รุ่นที่ 5 วันที่ 9 - 13 ก.ย. 56 ข้าราชการระดับผู้บริหาร (ระดับ 5 - 9)

จํานวน 70 คน (1 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจําเดือน เมษายน – ตุลาคม 2556 9. สารสนเทศสําหรับช่างและวิศวกรรม รุ่นที่ 2 วันที่ 26 - 30 ส.ค. 56 ทุกตําแหน่งที่สนใจ

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) จํานวน 70 คน (1 สัปดาห์) สถานที่อบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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

หมายเหตุ

      1. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 

สามารถส่งใบสมัครพร้อมโอนเงินค่าลงทะเบียน

ได้ทันที

      2. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมัครพร้อมระบุห้วงเวลาเพื่อทาง

สถาบันฯ จะรับไว้พิจารณาต่อไป

      3. กรณีที่สนใจเข้ารับการอบรมในหลักสูตร

ที่ไม่ระบุในแผนฯ สามารถส่งใบสมัครโดยระบุ 

หลักสูตรและห้วงเวลาที่ต้องการ เพื่อทางสถาบันฯ 

จะได้ดําเนินการต่อไป

      4. กรณีที่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับจาก

สถาบันฯ กรุณาติดต่อสอบถามก่อนจะเดินทาง

เข้ารับการฝึกอบรม เพราะบางหลักสูตรอาจ

มีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาเข้ารับการฝึกอบรมมการเปลยนแปลงชวงเวลาเขารบการฝกอบรม


