
Update ณ วันที ่7 พฤษภาคม 2557

     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
1  นายกเทศมนตรี 34 8 - 26 ก.ย. 57  นายกเทศมนตรี

 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ 090-678-0190

2  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 47  30 มิ.ย. - 18 ก.ค. 57  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์) 48 18 ส.ค. - 5 ก.ย. 57  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ติดต่อ 090-678-0183
ประจ าปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 3  รองนายกเทศมนตรี 34  25 ส.ค. - 12 ก.ย. 57  รองนายกเทศมนตรี
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
      1. ผู้สมัครที่ยงัไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ติดต่อ 090-678-0190
กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา 4  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 37  30 มิ.ย. - 18 ก.ค. 57  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เข้ารับการฝึกอบรม  จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์) 38  8 - 26 ก.ย. . 57  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที  ติดต่อ 090-678-0183

     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ 5  ทีป่รึกษานายกนายก อปท.  ทีป่รึกษานายก อบจ./ นายกเทศมนตรี/ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป  จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ติดต่อ 090-678-0183

          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

6  เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 31 25 ส.ค. - 5 ก.ย. 57  เลขานุการนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม 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
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ติดต่อ 090-678-0190
ประจ าปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 8  ประธาน/รองประธานสภา อบต. 35  19 พ.ค. - 6 ม.ิย. 57  ประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์) 36  8 - 26 ก.ย. 57  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียนคนละ 24,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
      1. ผู้สมัครที่ยงัไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ติดต่อ 090-678-0183
กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา 9  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดั 22 21 ก.ค. - 1 ส.ค. 57  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เข้ารับการฝึกอบรม  จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที  ติดต่อ 090-678-0183

     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ 10  สมาชิกสภาเทศบาล 52  21 ก.ค. - 1 ส.ค. 57  สมาชิสภาเทศบาล
สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ  จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์) 53 1 - 12 ก.ย. 57  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ 090-678-0190

แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804
11  พัฒนาศักยภาพสมาชิกสภา อบต. 22  5 - 16 พ.ค. 57  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์) 23  21 ก.ค. - 1 ส.ค. 57  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

 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
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ 090-678-0190
โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจ าปีงบประมาณ 2557 13  นกับริหารงานท้องถิ่นระดับสูง 17  2 ม.ิย.- 10 ก.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท.ต าแหน่งนักบริหารงานระดับ 8 ขึ้นไป 
(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)  จ านวน 80 คน (6 สัปดาห)์ 18 15 ก.ย. - 14 ต.ค. 57  ทีผ่่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานของสถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิ่น

 ค่าลงทะเบียนคนละ 205,500 บาท  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
หมายเหตุ  (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

      1. ผู้สมัครที่ยงัไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ติดต่อ 090-678-0191
กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา 14 นักบริหารงานการปกครองท้องถิ่นมอือาชพี 1 18 ม.ิย. - 10 ก.ค. 57 ข้าราชการท้องถิ่นระดับ 9 /ระดับ 8 ทีด่ ารงต าแหน่งระดับ 8 มาแล้ว
เข้ารับการฝึกอบรม  จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์) ไม่น้อยกว่า 3 ปี และผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารงานท้องถิ่นระดับสูง

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  ค่าลงทะเบยีน 195,000 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที  (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  ติดต่อ 090-678-0191
สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ

จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป 15  นักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 69  2 - 27 ม.ิย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งปลัด/รองปลัดเทศบาล 
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์) 70  25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57  และปลัด/รองปลัด อบต. ระดับ 6 ขึ้นไป

แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ 090-678-0192



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

16  นักบริหารงานช่าง 56  2 - 27 ม.ิย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง ระดับ 6 ขึ้นไป
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์) 57 25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ 090-678-0187

17  นักบริหารงานคลัง 61 30 ม.ิย. - 25 ก.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานคลัง ระดับ 6 ขึ้นไป
โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์) 62  25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

ประจ าปีงบประมาณ 2557  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)  ติดต่อ 090-678-0189

หมายเหตุ 18  นักบริหารการศึกษา 4 19 พ.ค. - 19 มิ.ย. 57  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารการศึกษา ระดับ 6 ขึ้นไป
      1. ผู้สมัครที่ยงัไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  จ านวน 100 คน/รุ่น (32 วนั) 5 16 ม.ิย. - 17 ก.ค. 57  หรือ นักวิชาการศึกษา ระดับ 6 หรือต าแหน่งตามมติ กท.ก าหนด
กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียนคนละ 49,000 บาท 6 28 ก.ค. - 28 ส.ค. 57  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา 7 25 ส.ค. - 25 ก.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เข้ารับการฝึกอบรม 8 22 ก.ย. - 23 ต.ค. 57  ติดต่อ 090-678-0187 , 090-678-0188

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 

สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที

     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ 19  ผู้บริหารสถานศึกษา 3 2 ม.ิย. - 1 ก.ค. 57 ผู้อ านวยการ และ รองผู้อ านวยการสถานศึกษา ของ อปท.
สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ  จ านวน 100 คน/รุ่น (30 วนั) 4 30 ม.ิย. - 29 ก.ค. 57 หรือครูตามมติ ที ่กท.ก าหนด

จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป  ค่าลงทะเบียนคนละ 43,000 บาท 5 11 ส.ค. - 9 ก.ย. 57  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

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

20 ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ทีด่ ารงต าแหน่ง/หรือจะเข้าสู่ต าแหน่ง
 จ านวน 100 คน/รุ่น (33 วนั) ศึกษานิเทศก์
 ค่าลงทะเบียนคนละ 0 บาท  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ 090-678-0186 , 090-678-0188

21  นักบริหารงานสาธารณสุข 17  2 - 27 ม.ิย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข ระดับ 6 ขึ้นไป

 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์) 18 25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประจ าปีงบประมาณ 2557  ติดต่อ 090-678-0192
(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

22  นักบริหารงานสวัสดิการสังคม 7 11 ส.ค. - 5 ก.ย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานสวัสดิการสังคม 
หมายเหตุ  จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์)  ระดับ 6 ขึ้นไป

      1. ผู้สมัครที่ยงัไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา  ติดต่อ 090-678-0192
เข้ารับการฝึกอบรม

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 23  นักบริหารงานทัว่ไป 39  2 - 27 ม.ิย. 57  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานทัว่ไป ระดับ 6 ขึ้นไป
สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที  จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์) 40 14 ก.ค. - 8 ส.ค. 57  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท 41 25 ส.ค. - 19 ก.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ  ติดต่อ 090-678-0181

จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป

แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804 24  นักบริหารงานนโยบายและแผน 3  22 ก.ย. - 17 ต.ค.57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานนโยบายและแผน 
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์)  ระดับ 6 ขึ้นไป
 ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ 090-678-0186



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

25  ผู้อ านวยการกอง ระดับ 7 ของ อบต. 44  26 - 30 พ.ค. 57  ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับ 7 ของ อบต.
 จ านวน 100 คน/รุ่น (5 วัน) 45  30 ม.ิย. - 4 ก.ค. 57  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท 46 15 - 19 ก.ย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ 090-678-0186
โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจ าปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 26  การพัฒนานักกฎหมายทอ้งถิ่น 7  12 พ.ค. - 27 มิ.ย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนิติกร
 จ านวน 100 คน/รุ่น (7 สัปดาห์) 8  28 ก.ค. - 12 ก.ย. 57  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียนคนละ 62,500 บาท 9 15 ก.ย. - 31 ต.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
      1. ผู้สมัครที่ยงัไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ติดต่อ 090-678-0192
กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา 27  นักวิชาการพัสดุ  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ
เข้ารับการฝึกอบรม  จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที  ติดต่อ 090-678-0179

     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ 28  นักวิชาการคลัง 6 14 ก.ค. - 8 ส.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักวิชาการคลัง
จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป  จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ติดต่อ 090-678-0179

29  นักวิชาการเกษตร  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักวิชาการเกษตร
 จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ 090-678-0181



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

30  พฒันาศักยภาพนักพฒันาชุมชน 5  9 - 27 ม.ิย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักพัฒนาชุมชน
 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์) 6  4 - 22 ส.ค. 57  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ติดต่อ 090-678-0181
ประจ าปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 31  นักสังคมสงเคราะห์ 1 28 ก.ค. - 22 ส.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักสังคมสงเคราะห์
 สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

หมายเหตุ  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
      1. ผู้สมัครที่ยงัไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ติดต่อ 090-678-0181
กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา 32  เจ้าหน้าทีสั่นทนาการ 1  22 ก.ย. - 17 ต.ค.57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งเจ้าหน้าทีสั่นทนาการ
เข้ารับการฝึกอบรม  จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที  ติดต่อ 090-678-0187

     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ 33  เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป 18 19 พ.ค. - 13 มิ.ย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งเจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทัว่ไป
จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป  จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห์) 19  28 ก.ค. - 22 ส.ค. 57  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ค่าลงทะเบียนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ติดต่อ 090-678-0181

34 ช่าง/นายช่างไฟฟ้า 1 4 - 22 ส.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งช่าง/นายช่างไฟฟ้า
 สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ 090-678-0187

35 นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 2 19 พ.ค. - 13 มิ.ย. 57 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
ค่าลงทะเบยีนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ติดต่อ 090-678-0179
ประจ าปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 36 นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 2 28 ก.ค. - 22 ส.ค. 57 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์
จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

หมายเหตุ ค่าลงทะเบยีนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
      1. ผู้สมัครที่ยงัไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ติดต่อ 090-678-0189
กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา 37 นักวิชาการสาธารณสุข 1 30 ม.ิย. - 25 ก.ค. 57 ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน 100 คน/รุ่น (4 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ ค่าลงทะเบยีนคนละ 32,300 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที  ติดต่อ 090-678-0192

     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ 38  พัฒนาศักยภาพช่าง/นายช่าง อปท. 10  19 พ.ค. - 6 ม.ิย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งช่าง/นายช่าง ของ อปท.
จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป  จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์) 11  4 - 22 ส.ค. 57  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

 ค่าลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ติดต่อ 090-678-0187

39  พัฒนาศักยภาพเจา้หน้าที/่เจา้พนักงานเทศกิจ 2 30 ม.ิย. - 18 ก.ค. 57  ข้าราชการหรือพนกังานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ต าแหนง่ จนท ./จพง.เทศกจิ

 จ านวน 100 คน/รุ่น (3 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ 090-678-0187

40  วีดิทัศน์และส่ือสารสนเทศ 15 23 - 29 ม.ิย. 57  ข้าราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกต าแหน่ง 
 (Video Production Training) 16 11 - 17 ส.ค. 57  ทีม่ีความสนใจในการถ่ายรูป ตัดต่อวีดิโอ และงานประชาสัมพันธ์



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

 จ านวน 100 คน/รุ่น ( 1 สัปดาห)์  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ค่าลงทะเบียนคนละ 17,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประจ าปีงบประมาณ 2557  ติดต่อ 090-678-0177
(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

41 ภาษาองักฤษเชงิปฏิบัติการส าหรับ 5  23 - 29 ม.ิย. 57  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกต าแหน่ง 
หมายเหตุ บคุลากรทอ้งถิน่เพื่อเตรียมความพร้อม 6 28 ก.ค. - 3 ส.ค. 57  ทีม่ีความสนใจในการพัฒนาตนเองด้านภาษาอังกฤษ เพือ่เตรียมตัวเข้าสู่

      1. ผู้สมัครที่ยงัไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ สู่ประชาคมอาเซียน พร้อมกิจกรรม  ประชาคมอาเซียน
กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม English Adventure Camp  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา  จ านวน 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 

สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที 42  กลยุทธ์การบริหารของนกับริหารงาน  ขา้ราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.อปท. จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นแล้ว

สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ  จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

 ติดต่อ 090-678-0192
แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804

43  กลยทุธก์ารบริหารของนกับริหารงานชา่ง 11  30 มิ.ย. - 11 ก.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานช่าง
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนกับริหารงานช่างจากสถาบนัพัฒนาบคุลากรท้องถิน่แล้ว

 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ 090-678-0187

44  กลยทุธก์ารบริหารของนกับริหารงานคลัง 10 30 ม.ิย. - 11 ก.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานคลัง 
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.คลัง จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิน่แล้ว
 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประจ าปีงบประมาณ 2557  ติดต่อ 090-678-0189

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)  
45  กลยทุธก์ารบริหารของนักบริหารงานทั่วไป 6 16 - 27 ม.ิย. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานทัว่ไป

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

      1. ผู้สมัครที่ยงัไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา  ติดต่อ 090-678-0192
เข้ารับการฝึกอบรม

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 46  กลยุทธ์การบริหารงานบุคคลขององค์กร  ขา้ราชการ/พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต าแหน่งปลัด/รองปลัด
สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที  ปกครองส่วนท้องถิ่น  หวัหน้าส านักงานปลัด บคุลากร และเจา้หน้าที่วิเคราะหน์โยบายและแผน

     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป  ติดต่อ 090-678-0181

แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804 47  กลยทุธ์การบริหารของนักบริหารงานสาธารณสุข 2  19 - 30 พ.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งนักบริหารงานสาธารณสุข
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  ทีผ่่านการฝึกอบรมหลักสูตร นบห.สาธารณสุข จากสถาบนัพฒันาบคุลากรทอ้งถิ่นแล้ว

 ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ 090-678-0181

48 สัมมนาผู้ปฏบิติังานด้านการเงิน 7 18 - 22 ส.ค. 57  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกต าแหน่ง 
การคลัง บัญชี พัสดุ และงบประมาณ  ทีม่ีความสนใจในด้านการเงิน การคลัง และวิธีจัดการพัสดุ ของ อปท.
 จ านวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

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



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

ประจ าปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 49  กลยุทธ์การประชุมสภาแบบมอือาชีพ  สมาชิกสภา หรือ เลขานุการสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
      1. ผู้สมัครที่ยงัไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  ติดต่อ 090-678-0177
กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา 50  กลยทุธก์ารพูดและการน าเสนอแบบมอือาชพี  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกต าแหน่ง 
เข้ารับการฝึกอบรม  จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียนคนละ 15,400 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที  ติดต่อ 090-678-0177

     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ 51  พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก
จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป  จ านวน 100 คน/รุ่น (5 วัน)  สถานทีอ่บรม 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

52  ผู้บริหารเชิงบูรณาการ (CEO)  ผู้บริหารหน่วยงาน ระดับ 8 ของท้องถิน่/นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิน่
 จ านวน 100 คน/รุ่น (2 สัปดาห์)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
 ค่าลงทะเบยีนคนละ 163,000 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)  ติดต่อ 088-884-4954 วิชาการ

53  การตรวจสอบภายในระดับสูง 1 30 ม.ิย.-5 ก.ค. 57  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่งเจ้าหน้าทีต่รวจสอบภายใน 
 จ านวน 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  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
ประจ าปีงบประมาณ 2557  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)  ติดต่อ 090-678-0186

หมายเหตุ 54  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงานธรุการ ของ อปท.  พนกังานของ อปท. ต าแหนง่พนกังาน/ลูกจา้ง ผู้ชว่ยเจา้หนา้ที่/เจา้พนกังานธุรการ ของ อปท.

      1. ผู้สมัครที่ยงัไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  จ านวน 100 คน/รุ่น (5 วัน)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา  ติดต่อ 090-678-0179
เข้ารับการฝึกอบรม 55  ผู้ช่วย ช่าง/นายช่าง ของ อปท.  พนักงานของ อปท. ต าแหน่งพนักงาน/ลูกจา้ง ผู้ช่วยช่าง/นายช่าง ของ อปท.

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  จ านวน 100 คน/รุ่น (5 วัน)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 
สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที  ค่าลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  ติดต่อ 090-678-0187
สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ 56  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงานการเงิน คลัง  พนักงานของ อปท. ต าแหน่งพนักงาน/ลูกจ้าง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที/่เจ้าพนักงานการเงิน คลัง บัญชี

จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป  บัญชี และพัสดุ ของ อปท.  และพัสดุ ของ อปท.
 จ านวน 100 คน/รุ่น (5 วัน)  สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหนึ่ง 

แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ค่าลงทะเบียนคนละ 6,800 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ติดต่อ 090-678-0189

57  ผู้บริหารทอ้งถิน่กับประชาคมอาเซียน 5 7 - 15 พ.ค. 57  นายก/รองนายก/ข้าราชการ/พนักงานอปท.(ระดับ6ขึ้นไป)
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
 จ านวน 80 คน (2 สัปดาห)์  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ค่าลงทะเบียน 58,000 บาท  ติดต่อ 088-884-4954 วิชาการ
 ศึกษาดูงานประเทศพม่า

58  การจัดการโลจิสติกส์อาเซียนกับอปท. 4 6-14 ม.ิย.57  นายก/รองนายก/ข้าราชการ/พนักงานอปท.(ระดับ6ขึ้นไป)
 จ านวน 80 คน (9 วัน) 5 5-13 ก.ย.57  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  ค่าลงทะเบียน 55,500 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ประจ าปีงบประมาณ 2557  ศึกษาดูงานประเทศมาเลซีย,สิงคโปร์  ติดต่อ 088-884-4954 วิชาการ

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

59  กรอบความร่วมมืออาเซียนพลัสส าหรับอปท. 2 15-25 พ.ค. 57  นายก/รองนายก/ข้าราชการ/พนักงานอปท.(ระดับ6ขึ้นไป)
หมายเหตุ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

      1. ผู้สมัครที่ยงัไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  จ านวน 80 คน (2 สัปดาห)์  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียน73,500บาท  ติดต่อ 088-884-4954 วิชาการ

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา  ศึกษาดูงานประเทศจีน
เข้ารับการฝึกอบรม 60  กลยุทธก์ารบริหารงานของนักบริหารงาน อปท.  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง ปลัดและรองปลัด 

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  (ปลัด/รองปลัด อปท.)  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที  จ านวน 40 คน (2 สัปดาห)์  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  ค่าลงทะเบยีน 113,800 บาท  ติดต่อ 090-678-0192
สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ  (ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย)

จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป

61   กลยุทธ์การบริหารงานของ  ข้าราชการ/พนักงานของ อปท. ต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านัก/กอง/ส่วน ของ อปท.

แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ผอ.ส านกั/กอง/ส่วน ของ อปท.  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
 จ านวน 40 คน (2 สัปดาห)์  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ค่าลงทะเบียนคนละ 89,000 บาท  ติดต่อ 090-678-0189
 (ศึกษาดูงานประเทศญีปุ่น่)

62  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน  นายก อบต./นายกทศมนตรี/นายก อบจ.ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 นายก/รองนายก ของ อปท.  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
 จ านวน 40 คน (2 สัปดาห)์  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ค่าลงทะเบยีน 109,000 บาท  ติดต่อ 090-678-0183
 (ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย)

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจ าปีงบประมาณ 2557 63  เพิม่ประสิทธภิาพทีป่รึกษา/เลขานุการ  ทีป่รึกษานายก/เลขานุการนายก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)  นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

หมายเหตุ  ค่าลงทะเบียน 89,000 บาท  ติดต่อ 090-678-0183
      1. ผู้สมัครที่ยงัไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  (ศึกษาดูงานประเทศญีปุ่น่)
กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา 64  เพิม่ประสิทธภิาพประธาน/รองประธานสภา  ประธาน/รองประธานสภา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ารับการฝึกอบรม  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ  จ านวน 40 คน (2 สัปดาห)์  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที  ค่าลงทะเบียน 89,000 บาท  ติดต่อ 090-678-0190

     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  (ศึกษาดูงานประเทศญีปุ่น่)
สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ

จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป 65  ผู้บริหารสตรีท้องถิ่น  นายก/รองนายกสตรี/ข้าราชการ/พนักงานอปท.สตรี(ระดับ6ขึ้นไป)
 จ านวน 80 คน (13 วัน)  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804  ค่าลงทะเบียน 77,700 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 ศึกษาดูงานเกาหลี,ฟิลิปปินส์  ติดต่อ 088-884-4954 วิชาการ

66  พัฒนาสินค้าผลิตภณัฑ์ Otop สู่ตลาดอาเซียน  นายก/รองนายก/ข้าราชการ/พนักงานอปท.(ระดับ6ขึ้นไป)
 จ านวน 80 คน (1 สัปดาห)์  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ 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 หรือทางช่างที่รับผิดชอบในการจัดท าแผนที่ภาษี

และทะเบียนทรัพย์สิน  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น (LTAX3000 และ LTAX GIS) ของ อปท.  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ประจ าปีงบประมาณ 2557  จ านวน 100 คน/รุ่น  ติดต่อ 090-678-0186
(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) ค่าลงทะเบียน 19,700 บาท

หมายเหตุ 68  เพิม่ประสิทธิภาพ ส.อบต.  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

      1. ผู้สมัครที่ยงัไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ  จ านวน 60 คน (2 สัปดาห)์  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา  (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)  ติดต่อ 090-678-0183
เข้ารับการฝึกอบรม

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 69  เพิม่ประสิทธิภาพ สท.  สมาชิกสภาเทศบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที  จ านวน 60 คน (2 สัปดาห)์  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ  ค่าลงทะเบียนจะแจ้งให้ทราบภายหลัง  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ  (ศึกษาดูงานต่างประเทศ)  ติดต่อ 090-678-0190

จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป

70 การด าเนินการทางละเมิดของ 3  9 - 13 ม.ิย. 57  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกต าแหน่ง 
แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

 จ านวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห์)  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท  ติดต่อ 090-678-0179

71 กรณีศึกษาทางการเงินและ 2 26 - 30 พ.ค. 57  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกต าแหน่ง 
การคลัง ในข้อทักท้วงจาก 3 21 - 25 ก.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
หน่วยตรวจสอบและค าวินิจฉัย  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ของศาลปกครอง  ติดต่อ 090-678-0189 , 090-678-0186
 จ านวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห์)

ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท
โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจ าปีงบประมาณ 2557 72 คณะอนุกรรมการพิจารณาการ ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารหรือข้าราชการ
(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) ด าเนินการทางวินัยและการให้ ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังเป็นคณะอนุกรรมการพิจารณาการด าเนินการ   

ออกจากราชการของ อปท. ทางวินัยและการให้ออกจากราชการ 
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช

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



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม  ติดต่อ 090-678-0189 , 090-678-0186
เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา

เข้ารับการฝึกอบรม 73 คณะอนุกรรมการพิจารณาอทุธรณ์ ผู้แทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงประกอบด้วยผู้บริหารหรือข้าราชการ
      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ และการร้องทุกข์ ของ อปท. ที่ได้รับการแต่งต้ังเปน็คณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และการร้องทกุข์

สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที  จ านวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห์)  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ ค่าลงทะเบียน 6,800 บาท  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ  ติดต่อ 090-678-0189 , 090-678-0186
จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป

แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804 74 การพัฒนาเทคนิคด้านการประชาสัมพันธ์ 9 24 - 28 ม.ีค. 57  บุคลากรของ อปท. ทีรั่บผิดชอบด้านงานประชาสัมพันธ์
ท้องถิ่นเพือ่รองรับการเป็น 10 28 เม.ย.- 2 พ.ค. 57  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (PR road to AEC) 11 12 - 16 พ.ค. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 จ านวน 100 คน/รุ่น (1 สัปดาห์) 12 19 - 23 พ.ค. 57  ติดต่อ 090-678-0180
ค่าลงทะเบียน 11,000 บาท 13 26 - 30 พ.ค. 57

14 16 - 20 ม.ิย. 57

75 English Magic Success 1 26 - 30 พ.ค. 57  บุคลากรของ อปท. (ฝ่ายข้าราชการและฝ่ายการเมือง) ทุกต าแหน่ง 
ประสบความส าเร็จในการเรียนภาษาอังกฤษ 2 9 - 13 ม.ิย. 57  สถานที่อบรม สถาบันพฒันาบุคลากรท้องถิน่ ศูนย์คลองหนึ่ง อาคารสาโรช
อย่างมหัศจรรย์กับ Mr.Mike 3 23 - 27 ม.ิย. 57  ซ.คลองหลวง 8 ถ.พหลโยธิน อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
 จ านวน 50 คน (1 สัปดาห)์ 4 7 - 11 ก.ค. 57  ติดต่อ 090-678-0177
ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น

ประจ าปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม)

หมายเหตุ
      1. ผู้สมัครที่ยงัไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบันฯ



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนยค์ลองหนึง่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ล าดับ หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้าหมายและสถานทีฝึ่กอบรม
          โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา

เข้ารับการฝึกอบรม
      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 

สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที

     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ

สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ

จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป

แฟ็กช์ 0-2516-2106 , 0-2191-4804



Update ณ วันที ่10 มีนาคม 2557
     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ล ำดบั หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้ำหมำยและสถำนทีฝึ่กอบรม
1 บุคลำกร 43 9 มิ.ย. - 4 ก.ค. 57 ขำ้รำชกำร/พนักงำนของ อปท. ต ำแหน่ง บุคลำกร

จ านวน 80 คน (4 สัปดาห)์ สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 
ค่าลงทะเบียนคนละ 30,500 บาท 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

2 นักวิชำกำรศึกษำ 46 21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57 ขำ้รำชกำร/พนักงำนของ อปท. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ
จ านวน 80 คน (4 สัปดาห)์ 47 28 ก.ค. - 22 ส.ค. 57 สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

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

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 3 นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้ 3 14 ก.ย. - 10 ต.ค. 57 ขำ้รำชกำร/พนักงำนของ อปท. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรจัดเก็บรำยได้
จ านวน 80 คน (4 สัปดาห)์ สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

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

กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 4 นักวิชำกำรเงินและบัญชี 18 9 มิ.ย. - 4 ก.ค. 57 ขำ้รำชกำร/พนักงำนของ อปท. ต ำแหน่ง นักวิชำกำรเงินและบัญชี
เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา จ านวน 80 คน (4 สัปดาห)์ สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

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

สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที 5 เจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบภำยใน ขำ้รำชกำร/พนักงำนของ อปท. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำทีต่รวจสอบภำยใน
     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ จ านวน 80 คน (3 สัปดาห)์ สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ ค่าลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป

ติดต่อ 090-678-0184 , 090-678-0180 6 เจ้ำหน้ำทีว่ิเครำะหน์โยบำยและแผน 53 21 เม.ย. - 16 พ.ค. 57 ข้ำรำชกำร/พนักงำนของ อปท. ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำทีว่เิครำะห์นโยบำยและแผน

จ านวน 80 คน (4 สัปดาห)์ 54 28 ก.ค. - 22 ส.ค. 57 สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 
ค่าลงทะเบียนคนละ 30,500 บาท 55 15 ก.ย. - 10 ต.ค. 57 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557



     โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ศูนย์คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ล ำดบั หลักสูตร รุ่นที่ วันที่ กลุ่มเป้ำหมำยและสถำนทีฝึ่กอบรม
โครงการฝึกอบรม ประจ าเดือน ตุลาคม 2556 - กันยายน 2557

7 เจ้ำหน้ำที/่เจ้ำพนักงำนธุรกำร 79 19 พ.ค. - 6 ม.ิย. 57 ขำ้รำชกำร/พนักงำนของ อปท. ต ำแหน่ง จนท./จพง.ธุรกำร 
จ านวน 80 คน (3 สัปดาห)์ 80 7 - 25 ก.ค. 57 และพนักงำนจ้ำง/ลูกจ้ำง ต ำแหน่งผู้ชว่ย จนท.ธุรกำร (แนบค ำสั่ง)
ค่าลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

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

8 เจ้ำหน้ำที/่เจ้ำพนักงำนพัสดุ 50 7 - 25 ก.ค. 57 ขำ้รำชกำร/พนักงำนของ อปท. ต ำแหน่ง จนท./จพง.พัสด ุ
จ านวน 80 คน (3 สัปดาห)์ และพนักงำนจ้ำง/ลูกจ้ำง ต ำแหน่งผู้ชว่ย จนท.พัสด ุ(แนบค ำสั่ง)
ค่าลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 

โครงการฝึกอบรมสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ประจ าปีงบประมาณ 2557

(ส่วนนโยบายและแผนการฝึกอบรม) 9 จนท./จพง.ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 6 25 ส.ค. - 12 ก.ย. 57 ข้ำรำชกำร/พนักงำนของ อปท. ต ำแหน่ง จนท./จพง.ปอ้งกันและบรรเทำสำธำรณภัย

จ านวน 80 คน (3 สัปดาห)์ สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 
หมายเหตุ ค่าลงทะเบียนคนละ 23,500 บาท 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

      1. ผู้สมัครทีย่ังไม่ได้รับการติดต่อกลับจากสถาบนัฯ

กรุณาติดต่อสอบถามกอ่นการเดินทางเข้ารับการฝึกอบรม 10 เจ้ำหน้ำที่/เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี 53 19 พ.ค. - 6 ม.ิย. 57 ข้ำรำชกำร/พนักงำนของ อปท. ต ำแหน่งเจ้ำหน้ำที/่เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชี

เพราะบางหลักสูตรอาจมกีารเปล่ียนแปลงช่วงเวลา จ านวน 80 คน (3 สัปดาห)์ 54 25 ส.ค. - 12 ก.ย. 57 สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 
เข้ารับการฝึกอบรม ค่าลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

      2. กรณีที่สามารถเข้ารับการอบรมได้ตามแผนฯ 

สามารถส่งใบสมคัร พร้อมโอนเงินค่าลงทะเบยีนได้ทนัที 11 เจ้ำหน้ำที/่เจ้ำพนักงำนจัดเก็บรำยได้ 44 7 - 25 ก.ค. 57 ขำ้รำชกำร/พนักงำนของ อปท. ต ำแหน่ง เจำ้หน้ำที/่เจำ้พนักงำนจดัเก็บรำยได ้
     3. กรณีที่ไมส่ามารถเข้ารับการอบรมตามแผนฯ จ านวน 80 คน (3 สัปดาห)์ และพนักงำนจ้ำง/ลูกจ้ำง ต ำแหน่งผู้ชว่ย จนท.จัดเก็บรำยได ้(แนบค ำสั่ง)

สามารถส่งใบสมคัรพร้อมระบหุว้งเวลาเพื่อทางสถาบนัฯ ค่าลงทะเบียนคนละ 22,500 บาท สถานทีอ่บรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 
จะรับไว้พจิารณาและด าเนนิการต่อไป 100 ปีมหาดไทย ถ.รังสิต - นครนายก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ติดต่อ 090-678-0184 , 090-678-0180
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