


 
แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบคุลากรท้องถิ่น  

ที่กำหนดให้มีศึกษาดูงานในต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 ************ 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา ขั้นตอนการสมัคร/ติดต่อ 
1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่าลงทะเบียน 249,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับต้นสังกัดและสถานที่อบรม 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
นายก อบจ. นายกเทศมนตรี นายก อบต. นายกเมืองพัทยา 
ระยะเวลาอบรม รวม 30 วัน แบ่งการศึกษาอบรมเป็น 5 ครั้ง 
ศึกษาดูงานประเทศ เยอรมนี ฝรั่งเศส เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม  
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3 ธ.ค. 65 – 27 มี.ค. 66 

หมายเหตุ แบ่งการศึกษาอบรม
ออกเป็น 5 คร้ัง และมกีารศึกษา
เรียนรู้/ดูงานตามภูมิภาคต่าง ๆ 

 
 

 
โรงแรมโนโวเทล

(Novotel) 
ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 
นายอภิสิทธิ์ ใสยพร 

โทร./Line 090 678 0192 
1. สมัครอบรมผ่าน 
www.lpdi.go.th 

2. ส่งเอกสารประกอบการสมัคร
ภายในวันท่ี 6 พ.ย. 65 ผ่าน 
tcsw.tu2022@gmail.com 

2. การบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับสูง 
ค่าลงทะเบียน 209,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับต้นสังกัดและสถานที่อบรม 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
นายก/รองนายก อปท. ที่ปรึกษา/เลขานุการ นายก อปท.
ประธานสภา/สมาชิกสภา อปท. ปลัด/รองปลัด อปท.  
ผอ.สำนัก/กอง หน.สป. หน.ฝ. 
ระยะเวลาอบรม รวม 24 วัน แบ่งการศึกษาอบรม 2 ครั้ง 
ศึกษาดูงานประเทศ สหราชอาณาจักร 
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27 พ.ย. 65 – 8 ธ.ค. 65 
(อบรมครั้งท่ี 2 และดูงาน

ตปท. ในห้วง มี.ค. - เม.ย. 66) 

 
13 – 24 ธ.ค. 65 

(อบรมครั้งท่ี 2 และดูงาน
ตปท. ในห้วง มี.ค. - เม.ย. 66) 

 
หมายเหตุ การศึกษาอบรมครั้งที่ 2 
และการดูงานในต่างประเทศจะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้ง 

 
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 

เซียร์รังสิต ต.คูคต 
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

น.ส.ณัฐฑ์ณิกา แม้นบุตร 
โทร./Line 098-416-9165 
น.ส.สุดาวรรณ์ พะโรงรัมย์ 
โทร./Line082-696-9986 

สมัครอบรม 



- 2 - 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา ขั้นตอนการสมัคร/ติดต่อ 
3. การบริหารงานการศึกษาและสวัสดิการสังคมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับสูง 
ค่าลงทะเบียน 209,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับต้นสังกัดและสถานที่อบรม 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
นายก/รองนายก อปท. ที่ปรึกษา/เลขานุการ นายก อปท.
ประธานสภา/สมาชิกสภา อปท. ปลัด/รองปลัด อปท.  
ผอ.สำนัก/กอง หน.สป. หน.ฝ. 
ระยะเวลาอบรม รวม 24 วัน แบ่งการศึกษาอบรม 2 ครั้ง 
ศึกษาดูงานประเทศ เดนมาร์กและนอร์เวย์ 
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20 พ.ย. 65 – 1 ธ.ค. 65 
(อบรมครั้งท่ี 2 และดูงาน

ตปท. ในห้วง มี.ค. - เม.ย. 66) 

 
27 พ.ย. – 8 ธ.ค. 65 
(อบรมครั้งท่ี 2 และดูงาน

ตปท. ในห้วง มี.ค. - เม.ย. 66) 
 

หมายเหตุ การศึกษาอบรมครั้งที่ 2 
และการดูงานในต่างประเทศจะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้ง 

 
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 

เซียร์รังสิต ต.คูคต 
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 
น.ส.ณัฐฑ์ณิกา แม้นบุตร 

โทร./Line 098-416-9165 
น.ส.สุดาวรรณ์ พะโรงรัมย์ 
โทร./Line082-696-9986 

 
 

4. การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
(Local Economy for Sustainable Development) 
ค่าลงทะเบียน 99,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับต้นสังกัดและสถานที่อบรม 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
ปลัด อปท. รองปลัด อปท. ผอ.สำนัก/กอง หน.สป. หน.ฝ. 
ระยะเวลาอบรม รวม 12 วัน 
ศึกษาดูงานประเทศ ญี่ปุ่น 

 
1 
2 
 

 
15 ม.ค. – 26 ม.ค. 65 

12 – 23 ก.พ. 65  
 

 
 
 

 
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 

เซียร์รังสิต ต.คูคต  
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

น.ส.ณัฐฑ์ณิกา แม้นบุตร 
โทร./Line 098-416-9165 
น.ส.สุดาวรรณ์ พะโรงรัมย์ 

โทร./Line082-696-9986 

 
 

สมัครอบรม 

สมัครอบรม 
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ติดตามการประกาศรายชื่อและดาวน์โหลดรายละเอียดแต่ละหลักสูตรได้ที่ 
www.lpdi.go.th เลือกเมนู “หลักสูตรระดับสูง” 

 
 

ชื่อโครงการ/หลักสูตรอบรม รุ่นที ่ กำหนดการจัดอบรม สถานที่จัดอบรม ร่วมกับสถาบันการศึกษา ขั้นตอนการสมัคร/ติดต่อ 
5. การบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค่าลงทะเบียน 198,000 บาท/คน  
รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าเอกสารคู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
ยกเว้นค่าเดินทางไป – กลับต้นสังกัดและสถานที่อบรม 
กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน/รุ่น ประกอบด้วย 
นายก/รองนายก อปท. ที่ปรึกษา/เลขานุการ นายก อปท.
ประธานสภา/สมาชิกสภา อปท. ปลัด/รองปลัด อปท.  
ผอ.สำนัก/กอง หน.สป. หน.ฝ. 
ระยะเวลาอบรม รวม 22 วัน แบ่งการศึกษาอบรม 3 ครั้ง 
ศึกษาดูงานประเทศ ออสเตรเลีย 

 
1 
2 

 
8 ม.ค. 66 – 31 มี.ค. 66 
29 ม.ค. 66 – 30 เม.ย. 66 
 
หมายเหต ุ
- แบ่งการศึกษาอบรม 3 ครั้ง 
- กำหนดการศึกษาดูงาน 
ในต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบ 
อีกครั้ง 

 

 
โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท 

เซียร์รังสิต ต.คูคต  
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 

 
สถาบันเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง 

 
เจ้าหน้าที่ประสานงาน 

นายพงศ์พิสุทธิ์ รักษาพันธุ์ 
โทร./Line 090 678 0182 

 
1. สมัครอบรมผ่าน 
www.lpdi.go.th 
หัวข้อสมัครอบรม 
เลือกชื่อหลักสูตร 

2. กรอกรายละเอียด 
3. รอการประกาศรายชื่อ 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 
เอกสารประกอบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม 

หลักสูตรผู้บริหารองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 
 

(โปรดกรอกเอกสารในรูปแบบไฟล์ word ให้ครบถ้วน และบันทึกไฟล์ส่งในรูปแบบไฟล์ PDF เท่านั้น) 
 

ข้อมูลเบื้องต้น 
ชื่อ – สกุล           
NAME (ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่)        
ตำแหน่ง          
ชื่อ อปท. ต้นสังกัด        
อำเภอต้นสังกัด    จังหวัด     
ชื่อเล่น      วันเดือนปีเกิด (พ.ศ.)     
อายุ     เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ      

ข้อมูลส่วนตัว 
สัญชาติ   นับถือศาสนา         
หมู่โลหิต  แพ้อาหาร    แพ้ยา     
โรคประจำตัว            
ส่วนสูง   ซม. น้ำหนัก   กิโลกรัม 
ขนาดไซส์เสื้อโปโลที่ใส่  (S)   (M)   (L)   (XL)   (XXL)   (XXXL)  
 
ประวัติการศึกษา 

ระดับการศึกษา ชื่อวุฒิการศึกษาที่จบ สถาบันการศึกษา 
ปริญญาตรี   
ปริญญาโท   
ปริญญาเอก   
อ่ืน (..................)   

 
 
 
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ประวัติการเข้ารับการอบรมหลักสูตรที่สำคัญ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ชื่อหลักสูตร สถาบัน/หน่วยงาน ปี พ.ศ. ที่จบ 
1. 
2. 
 

  

  
 

ประวัติการทำงาน/การดำรงตำแหน่งที่สำคัญของผู้สมัคร 
ผู้สมัครสามารถใส่รายละเอียดได้ตามความเหมาะสม... หากมีข้อความเกินเนื้อที่ที่กำหนดไว้ 
1 …………………………………. 
2 …………………………………. 
3 …………………………………. 

 
  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ผลงาน/ความรับผิดชอบ/โครงการของผู้สมัครที่มีความภาคภูมิใจ  
1 …………………………………. 
2 …………………………………. 
3 …………………………………. 
 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ผู้สมัครคิดว่าหากได้รับโอกาสเข้าอบรมในหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะสามารถ 

นำความรู้ วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นสังกัดของท่านได้

อย่างไร ? 

 

 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

วิสัยทัศน์การพัฒนาเมืองและการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของผู้สมัครเป็นอย่างไร 

 

  



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของผู้สมัคร  

เข็มท่ี ชื่อวัคซีน วันที่ฉีดวัคซีน 
1   
2   
3   
4   

 

หมายเหตุ 

- ขอให้ผู้สมัครแนบหลักฐานเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนที่เป็นทางการในรูปแบบไฟล์หรือภาพถ่ายมาด้วย 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

ส่วนให้คำรับรองและลงนาม 

❖ ข้าพเจ้ายอมรับว่า การพิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวข้างต้นเป็นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ทั้งนี้ ข้าพเจ้ายอมรับ 
ดุลยพินิจและการวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ในทุกกรณี โดยไม่ติดใจและดำเนินการตาม
กฎหมายใด ๆ ทั้งสิ้น 

❖ ข้าพเจ้าขอแสดงความยินยอมว่า หากได้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ข้าพเจ้าจะ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และเงื ่อนไขข้อกำหนดต่าง ๆ ที่คณะผู้จัดโครงการฝึกอบรม 
กำหนดขึ้นทุกประการ  

❖ ข้าพเจ้ามีความยินยอมที่จะเข้าเรียนให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่คณะผู้จัดโครงการและหลักสูตร
กำหนด และยอมรับผลการศึกษาที่คณะผู้จัดโครงการได้ทำการประเมิน โดยจะแจ้งต่อผู้ว่า
ราชการจังหวัดในจังหวัดต้นสังกัดทราบเมื่อจบการศึกษา 

❖ ข้าพเจ้ายอมรับการประเมินผลทุกประการ ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่สามารถปฏิบัติตนได้ตามกฎ 
ระเบียบของการศึกษาอบรม หรือไม่สามารถเข้าศึกษาอบรมได้ครบระยะเวลาตามเกณฑ์ที่
หลักสูตรกำหนด หรือมีผลการศึกษาท่ีไม่ผ่านเกณฑ์สำเร็จการศึกษาอบรม 

 
          ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความและข้อมูลที่ระบุในในเอกสารประกอบการสมัครฉบับนี้เป็นความจริง 
ครบถ้วน และให้การยินยอมตามข้อกำหนดทุกประการ 
 
 
 
 
 
 

 

 

ลงนาม 

ลายมือชื่อ (e signature) ผู้สมัคร 

 

 

 

(..............................................) 

วันที่ ............../.............../.............. 

เวลา ............... น. 

 



ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง  การฝึกอบรมซึ่งจดัโดยหน่วยงานของรัฐทีก่ าหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ 

ของผูด้ ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิน่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบกิจา่ยเงินได้ 
พ.ศ.  2562 

 
 

โดยที่ เป็นการสมควรให้มีการประกาศก าหนดการฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐ 
ที่ก าหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงิน  
เพ่ือการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นได้   อันเป็นไป 
เพื่อประโยชน์ของราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  6  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
พ.ศ.  2540  มาตรา  74  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  (ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2562  มาตรา  77  
แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496  มาตรา  67  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล   
พ.ศ.  2496  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  14)  พ.ศ.  2562  มาตรา  5  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  และมาตรา  85  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562  กระทรวงมหาดไทย  
จึงประกาศดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง  การฝึกอบรมซึ่งจัดโดย
หน่วยงานของรัฐที่ก าหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น 
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้  พ.ศ.  2562” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ให้การจัดการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานของรัฐ  ดังต่อไปนี้  เป็นการฝึกอบรม 

ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้  ตามมาตรา  74  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.  2540  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
(ฉบับที่  5)  พ.ศ.  2562  มาตรา  67  วรรคสอง  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  2496   
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล  (ฉบับที่  14)  พ.ศ.  2562  และมาตรา  85  วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.  2537  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  (ฉบับที่  7)  พ.ศ.  2562 

(1) หลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
(2) หลักสูตรการบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับสูง  ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

้หนา   ๑๐

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๓



(3) หลักสูตรการบริหารงานการศึกษาและการจัดสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นระดับสูง  ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(4) หลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(5) หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนส าหรับนักบริหาร
ระดับสูง  ซึ่งจัดโดยส านักงาน  ก.พ.ร. 

(6) หลักสูตรนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน  ซึ่งจัดโดยส านักงาน  ก.พ.ร. 
(7) หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน  (The  Advanced  

Certificate  in  Local  Development  Administration  for  Sustainability)  ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า 
(8) หลักสูตรประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น  (The  Certificate  in  Local  Law)  ซึ่งจัดโดย

สถาบันพระปกเกล้า 
(9) หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาเมืองส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น  (Certificate  Course  

in  Urban  Management  for  the  executive  local  governments)  ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  22  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
พลเอก อนุพงษ์  เผ่าจินดา 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 

้หนา   ๑๑

่เลม   ๑๓๗   ตอนพิเศษ   ๒๑    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๘   มกราคม   ๒๕๖๓


