


หนาที่ ๑
โครงการฝกอบรม ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน  2549 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม
1.  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด รุนที่ 21
     คาลงทะเบียน 9,000 บาท 3 - 8 เม.ย. 49 - สถานที่อบรม หอประชุม 100 ปมหาดไทย
     จํานวนรุนละ  75 คน  (6 วัน) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
2.  ทองถิ่นอําเภอ รุนที่  8 - ขาราชการสังกัดกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
     จํานวนรุนละ 80 คน 23  เม.ย.- 4 พ.ค. 49    ตําแหนง จนท./จพง.ปค.ที่ปฎิบัติหนาที่ทองถิ่นอําเภอ
     (2 สัปดาห) รุนที่ 9 - สถานที่อบรม ศูนยฝกอบรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
(เฉพาะรุนที่ 11 จํานวน 86 คน) 8-19 พ.ค. 49   ศูนยรังสิต

โครงการฝกอบรมของ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น รุนที่ 10
ประจําเดือน  เมษายน - มิถุนายน 2549 22 พ.ค. - 2 มิ.ย. 49

(สวนนโยบายและแผนการฝกอบรม) รุนที่ 11
5-16 มิ.ย. 49

3. นักบริหารการศึกษา รุนที่ 4 - พนักงานสวนทองถิ่นที่ดํารงตําแหนงนักบริหารการศึกษา
    คาลงทะเบียน 22,000 บาท 23 เม.ย. - 19 พ.ค. 49 - สถานที่อบรม โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น 
    จํานวนรุนละ  80  คน( 4 สัปดาห) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
4. นายกองคการบริหารสวนตําบล รุนที่ 49 - นายกองคการบริหารสวนตําบล 

        สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น     คาลงทะเบียน 15,500 บาท 23 เม.ย.- 4 พ.ค.49 - สถานที่อบรม หอประชุม 100 ปมหาดไทย
        กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น     จํานวนรุนละ  75  คน รุนที่ 50 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
        ถนน.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต     (2  สัปดาห) 23 เม.ย.- 4 พ.ค.49
        อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110 5. นักบริหารงานองคการบริหารสวนตําบล รุนที่ 2 -  ปลัด/รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล ระดับ 6 ขึ้นไป
        โทร. 0 2577 4707     คาลงทะเบียน 31,500 บาท 8 พ.ค. - 2 มิ.ย. 49 - สถานที่อบรม หอประชุม 100 ปมหาดไทย
        โทรสาร. 0 2577 4708         จํานวน 75 คน รุนที่ 3   อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

    (4 สัปดาห) 5 - 30 มิ.ย. 49

-  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด



หนาที่ ๒
โครงการฝกอบรม ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน  2549 โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น
หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม
6. เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน รุนที่ 22 - จนท.วิเคราะหนโยบายและแผน  
    คาลงทะเบียน 12,000 บาท 23 เม.ย.- 4 พ.ค.49  - สถานที่อบรม ม.เทคโนโลยีราชมงคล  ธัญบุรี 
    จํานวนรุนละ 75  คน รุนที่  23    อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
    (2 สัปดาห) 8 - 19 พ.ค. 49

รุนที่ 24 
22 พ.ค.- 2 มิ.ย.49
รุนที่ 25
5-16 มิ.ย.49
รุนที่ 26
19-30 มิ.ย. 49

7.  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รุนที่ 2 - รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
     คาลงทะเบียนจะแจงใหทราบภายหลัง 8 พ.ค. - 2 มิ.ย. 49 - สถานที่อบรม หอประชุม 100 ปมหาดไทย
     จํานวน รุนละ 75 คน( 23 วัน)   อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
8.  นักบริหารงานทั่วไป รุนที่ 4 - พนง.สวนทองถิ่น ระดับ 6 ขึ้นไปที่ดํารงตําแหนง
     คาลงทะเบียน 22,000 บาท 22 พ.ค. - 16 มิ.ย.49   นักบริหารงานทั่วไป
     จํานวน รุนละ 80 คน( 4 สัปดาห) - สถานที่อบรม โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
9.  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด รุนที่ 1 - ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
     คาลงทะเบียนจะแจงใหทราบภายหลัง 5 - 30 มิ.ย. 49 - สถานที่อบรม หอประชุม 100 ปมหาดไทย
     จํานวนรุนละ 75 คน( 4 สัปดาห)   อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
10. นักบริหารงานสาธารณสุข รุนที่ 5 - พนง.สวนทองถิ่น ระดับ 6 ขึ้นไป ที่ดํารงตําแหนง
       คาลงทะเบียน 22,000 บาท 19 มิ.ย.- 14 ก.ค.49   นักบริหารงานสาธารณสุข
       จํานวนรุนละ 80 คน (4 สัปดาห) - สถานที่อบรม โรงเรียนขาราชการสวนทองถิ่น อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

ขั้นตอนการสมัคร 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร แลวสงมาที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หรือ โทรสารตามหมายเลขที่แจงไว 
2. รอหนังสือเรียกตัวเขารับการอบรมซึ่งจะแจงวันที่เขารับการอบรม และสถานที่การอบรม 



หนาที่ ๑
โครงการฝกอบรม ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน 2549 โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ 
หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม
1. หลักสูตร จนท./จพง. พัสดุ รุนที่ 15 1 -12 พ.ค.49
     คาลงทะเบียน 11,000 บาท รุนที่ 16 8 - 19 พ.ค.49 -  สถานที่อบรม : รร.สุดาพาเลซ  พญาไท กทม.
     จํานวนรุนละ  100 คน รุนที่ 17 12 -23 มิ.ย.49
    (2 สัปดาห) รุนที่ 18 26 มิ.ย.- 7 ก.ค.49
2. หลักสูตร จนท./จพง. การเงินและบัญชี รุนที่ 22 15 - 26 พ.ค.49
     คาลงทะเบียน 11,000 บาท รุนที่ 23 29 พ.ค. - 9 มิ.ย. 49 -  สถานที่อบรม : รร.สุดาพาเลซ  พญาไท กทม.

โครงการฝกอบรมของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล      จํานวนรุนละ  100 คน ( 2 สัปดาห) รุนที่ 24  5 - 16 มิ.ย. 49
รุนที่ 25 19 - 30 มิ.ย.49

ประจําเดือน เมษายน - มิถุนายน 2549 3. หลักสูตร จนท./จพง.จัดเก็บรายได รุนที่ 7 24 เม.ย. - 5 พ.ค.49
โครงการความรวมมือกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิน่      คาลงทะเบียน 11,000 บาท รุนที่ 8 22 พ.ค. - 2 มิ.ย.49 -  สถานที่อบรม : รร.สุดาพาเลซ  พญาไท กทม.

     จํานวนรุนละ  100 คน (2 สัปดาห) รุนที่ 9 29 พ.ค. - 9 มิ.ย. 49
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น รุนที่ 10 26 มิ.ย.- 7 ก.ค.49
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 4.หลักสูตรจนท./จพง.ธุรการ รุนที่ 23 24 เม.ย. - 5 พ.ค.49
ถนนรังสิต - นครนายก ต.รังสิต    คาลงทะเบียน 11,000 บาท รุนที่ 24 8 -19 พ.ค.49 -  สถานที่อบรม : รร.สุดาพาเลซ  พญาไท กทม.
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110   จํานวนรุนละ 100 คน(2 สัปดาห) รุนที่ 25 19 - 30 มิ.ย.49

5.หลักสูตรเจาหนาที่เทศกิจ รุนที่ 1 5 -16 มิ.ย.49
   คาลงทะเบียน 11,000 บาท -  สถานที่อบรม : จะแจงใหทราบภายหลัง
   จํานวนรุนละ 100 คน(2 สัปดาห)

       เฉพาะหลักสูตรของ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ขั้นตอนการสมัคร
        โทร./โทรสาร   0 2676 3875 , 0 2676 3352 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร แลวสงมาที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น หรือ  โทรสารตามหมายเลขที่กําหนด 
        0 6533 0355 , 0 6584 3656 , 0 9111 1215 2. รอหนังสือเรียกตัวเขารับการอบรมจะแจงวันที่เขารับการอบรม และสถานที่การอบรม  หรือดูที่ www.obrom.net

- จนท./จพง.ธุรการ อปท.

- จนท.เทศกิจ อปท.

-  จนท./จพง. พัสดุ อปท.

-  จนท./จพง. การเงินและบัญชี อปท.

- จนท./จพง.ตรวจสอบภายใน อปท.



หนาที่ ๑
โครงการฝกอบรม ประจําเดือนเมษายน - มิถุนายน  2549 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
หลักสูตร รุนที่ / หวงเวลา กลุมเปาหมายและสถานที่ฝกอบรม
1. หลักสูตร ผูบริหารสถานศึกษา รุนที่ 16
    คาลงทะเบียน 27,000 บาท 24 เม.ย. - 19 พ.ค. 49 - สถานที่อบรม :  ศูนยฝกอบรม โรงแรมแกวเจาจอม
    จํานวน รุนละ 50 คน    
    (4 สัปดาห )
หมายเหตุ          รุนที่  17  - 18   ยุบเลิกการฝกอบรม

โครงการฝกอบรมของ มหาวิทยาลัย ราชภัฎสวนสุนันทา
ประจําเดือน  เมษายน - มิถุนายน  2549

(โครงการความรวมมือกับกรมสงเสริม ฯ )

        สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ขั้นตอนการสมัคร
        กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 1. กรอกรายละเอียดลงในใบสมัคร แลวสงมาที่สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น  หรือ  โทรสารตามหมายเลขที่กําหนด 
        ถนน.รังสิต-นครนายก ต.รังสิต 2. รอหนังสือเรียกตัวเขารับการอบรมจะแจงวันที่เขารับการอบรม และสถานที่การอบรม 
        อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110 3. หากใกลเวลาการอบรมยังไมไดรับการติดตอกลับจากสถาบันฯ ใหผูสมัครติดตอกลับที่สถาบัน ฯ
        โทร. 0 2577 4707    โทรสาร. 0 2577 4708     ตามหมายเลขที่แจงไว 
       เฉพาะหลักสูตรของ ม.รภ.สวนสุนันทา
       โทร./โทรสาร 0 2241 5397

- ผูบริหารสถานศึกษาระดับ 6 ขึ้นไป






