บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อบรมระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2565 - 27 มีนาคม 2566
******************
ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่งบริหำร

1

นาย

สมพร

บุญฤทธิ์

นายกเทศมนตรี

2

นาย

ประสิทธิ์

ไกรบุตร

3

นาย

ทรงศักดิ์

4

นาย

5

อปท.

สังกัด

จังหวัด

เขาพนม

กระบี่

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. เหนือคลอง

เหนือคลอง

กระบี่

โชตินิติวัฒน

นายกเทศมนตรี

ทต. พระแท่น

ท่ามะกา

กาญจนบุรี

สมศักดิ์

พนมชัยสว่าง

นายกเทศมนตรี

ทต. พนมทวน

พนมทวน

กาญจนบุรี

นาย

สมชาย

วุฒิพิมลวิทยา นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. ไล่โว่

สังขละบุรี

กาญจนบุรี

6

นาย

ศิริชัย

เผ่าบรรจง

นายกเทศมนตรี

บางคล้า

ฉะเชิงเทรา

7

นาย

ไพเราะ

ลาเลิศ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. หนองจอก

บางปะกง

ฉะเชิงเทรา

8

นาย

ยศวัฒน์

ภูวรัตน์เลิศคุณ นายกเทศมนตรี

สัตหีบ

ชลบุรี

9

นาย

วสันต์

กล้าแท้

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. บุ่งคล้า

เมืองชัยภูมิ

ชัยภูมิ

10 นาย

เชิดชาย

ลาชี

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. เทอดไทย

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

11 นาย

สุรศักดิ์

ทวีอภิรดีไข่มุข นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. แม่สลองนอก แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

12 นาย

ปิยะเดช

เชิงพิทักษ์กุล

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. แม่สลองใน

แม่ฟ้าหลวง เชียงราย

13 นาย

สมปอง

หนูเนื่อง

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. เขาวิเศษ

วังวิเศษ

ตรัง

14 นางสาว ปิยภัทร

รัชชาพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. ชุมพวง

ชุมพวง

นครราชสีมา

15 นาย

มานิตย์

นิจกระโทก

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. ท่าจะหลุง

โชคชัย

นครราชสีมา

16 นาย

อมรรัตน์

ปานเจริญศักดิ์ นายกเทศมนตรี

ทต. โนนสูง

โนนสูง

นครราชสีมา

17 นาง

มะลิวัลย์

บางนิ่มน้อย

ทต. บ้านใหม่

เมืองนครราชสีมา

นครราชสีมา

18 นาง

ศุภาณัน

คงเกษมภิบาล นายกเทศมนตรี

19 นาย

ประสงค์

มีสวัสดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. หนองตะไก้

สูงเนิน

นครราชสีมา

20 นาย

ประสิทธิ์

ธรรมธราธาร

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. หนองโบสถ์

นางรอง

บุรีรัมย์

21 นาย

ยงยุทธ

หว่างปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. บึงคอไห

ลาลูกกา

ปทุมธานี

22 นาย

สุดใจ

น้อยสว่าง

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. บึงชาอ้อ

หนองเสือ

ปทุมธานี

23 นาย

ชูเกียรติ

บุญมี

นายกเทศมนตรี

บางบาล

พระนครศรีอยุธยา

24 นาย

รนชัย

ตังพูนผลวิวัฒน์ นายกเทศมนตรี

25 นาย

วิจิตร

คาโฉม

นายกเทศมนตรี

ทต. เขาพนม

อำเภอ

ทต. บางคล้า
ทต. เกล็ดแก้ว

ทต. หนองไผ่ล้อม เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

ทต. บางบาล

ทต. มะกอกเหนือ ควนขนุน

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. บ้านติว

หล่มสัก

พัทลุง
เพชรบูรณ์

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
อบรมระหว่างวันที่ 3 ธันวาคม 2565 - 27 มีนาคม 2566
******************
ลำดับ

ชื่อ - นำมสกุล

ตำแหน่งบริหำร

อปท.

สังกัด

อำเภอ

จังหวัด

26 นาย

พีรพัฒน์

วัชรินทรางกูร

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. ลานบ่า

หล่มสัก

เพชรบูรณ์

27 นาย

สมชาย

จารุรัชต์

นายกเทศมนตรี

ทต. ห้วยอ้อ

ลอง

แพร่

28 นาย

ยงยุทธ

ควรศิริ

นายกเทศมนตรี

ทม. บางริน

เมืองระนอง ระนอง

29 นาย

ประสงค์

เล็กโล่ง

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. นิคมพัฒนา

นิคมพัฒนา

ระยอง

30 นาย

อิทธิกร

เล่นวารี

นายกเทศมนตรี

ปากท่อ

ราชบุรี

31 นาย

เรืองยศ

อินทรธรรม

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. สว่างแดนดิน สว่างแดนดิน สกลนคร

32 นาย

ไพเจน

มากสุวรรณ์

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด อบจ. สงขลา

เมืองสงขลา สงขลา

33 นาย

พลกฤต

ปุญญอมรศรี

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. มิตรภาพ

มวกเหล็ก

34 นาย

ฉัตรชัย

เทียมลม

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. หนองยาว

เมืองสระบุรี สระบุรี

35 นาย

ศุณัฐโชติ

สุขขีรัตน์

นายกเทศมนตรี

หนองแค

สระบุรี

36 นาง

สมัย

ชนาราษฎร์

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. หนองหลวง

เฝ้าไร่

หนองคาย

37 นาง

สุภา

นันทะมีชัย

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. หนองกอมเกาะ เมืองหนองคาย หนองคาย

38 นางสาว จรวยศรี

พันโบ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. คาโพน

ปทุมราชวงศา อานาจเจริญ

39 นาย

ราเมศวร์

คาสุข

นายกเทศมนตรี

เสนางคนิคม อานาจเจริญ

นวัต

ศรีสุโคตร

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. บุ่งแก้ว

โนนสะอาด

อุดรธานี

41 นาง

รุ้งลาวัลย์

คามุงคุณ

นายกเทศมนตรี

บ้านดุง

อุดรธานี

42 นาย

สมชาย

นาคทัพ

นายกองค์การบริหารส่วนตาบล อบต. ทองหลาง

ห้วยคต

อุทัยธานี

40

จ่าสิบตารวจ

ทต. ปากท่อ

ทต. หินกอง

ทต. สิริเสนางค์
ทม. บ้านดุง

สระบุรี

หลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
***************
1. ปรัชญา
การจั ดอบรมหลั กสู ตรผู้ บ ริ ห ารองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มี
เจตนารมณ์เพื่อสร้างผู้บริหารท้องถิ่น ให้เป็นผู้นาการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต ที่มีวิสัยทัศน์ มีสมรรถนะสูง มีความ
เป็ นเลิ ศ และมีความพร้ อมที่ จะขั บเคลื่ อนนาการพั ฒนาท้ องถิ่ นสู่ การเป็นเมื องแห่ งอนาคตพร้ อมรับมื อกั บ การ
เปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ได้อย่างทันต่อสถานการณ์
2. หลักการและเหตุผล
2.1 การพัฒนาผู้นาหรือผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น ถือ
เป็นกุญแจที่สาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายการพัฒนาและยุทธศาสตร์ชาติระดับต่าง ๆ ให้
เกิดเป็ น รู ป ธรรม ส าหรั บ ผู้ บ ริ ห ารองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น นับเป็นผู้ นาภาครัฐ ในราชการส่ ว นท้องถิ่นที่มี
ความสาคัญอย่างยิ่งต่อการกาหนดทิศทาง การพัฒนาและสร้างการเจริญเติบโตให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ตั้งแต่ชุมชน
ท้องถิ่นที่มีสภาพความเป็นเมืองระดับต่าหรือที่เรียกว่าชุมชนชนบทไปจนถึงชุมชนระดับเมืองที่มีสภาพความเป็น
นคร ที่ผ่านมากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจ
และอานาจหน้าที่ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ดาเนินการตามภารกิจ
พัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นาระดับท้องถิ่นมาโดยตลอด ด้วยการมุ่งสร้างผู้นาที่มีศั กยภาพสูง มีคุณธรรม และ
จริยธรรม สามารถกาหนดนโยบาย สร้างความเข้มแข็ง ยกระดับการบริการสาธารณะ รวมถึงบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเจตนารมณ์แห่งรัฐและไม่ให้ขัดต่อกฎหมายต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
2.2 ที่ผ่ านมาสถาบั น พัฒ นาบุ คลากรท้ องถิ่น มีห ลั กสู ตรอบรมผู้ นาท้ องถิ่น หรือผู้ บริห ารองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบล มุ่งเน้นฝึกอบรมและพัฒนาในรูปแบบทั่วไป ที่ต้องการให้ผู้บริหารมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่การเป็น
นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นประเภทต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในเรื่อง ขอบเขตอานาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เข้าใจ
ในระบบรูปแบบการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลักและวิธีปฏิบัติราชการ รวมถึงการพัฒนา
ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้นาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีเจตนารมณ์ต้องการช่วยเหลือและแก้ไข
ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน สามารถประสานสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาล และปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1

2.3 สาหรับหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็น
หลักสูตรระดับที่ถูกยกระดับพัฒนาขึ้น เพื่อเป็นหลักสูตรต่อยอดจากหลักสูตรพื้นฐานของการเป็นผู้นาท้องถิ่นหรือ
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหลักสูตรการอบรมที่มุ่งเน้นสร้างผู้นาหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีความเป็นเลิศ เป็นผู้นาที่มีทักษะ ศักยภาพและสมรรถนะสูง มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล เป็นผู้นาแห่งการ
เปลี่ยนแปลง มีความคิดเชิงนโยบายก้าวหน้า สามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีรูปแบบวิธีการพัฒนาที่เข้มข้น มากกว่ารูปแบบทั่วไป เน้นการฝึกภาคปฏิบัติ
ศึ ก ษาเรี ย นรู้ น อกชั้ น เรี ย น เสริ ม สร้ า งประสบการณ์ ใ นวิ ธี ที่ ห ลากหลายและสร้ า งโอกาสในการแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ เครือข่ายการพัฒนาระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากหน่วยงานส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงาน
ของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ/เอกชน
2.4 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของพัฒนาและต่อยอดศักยภาพผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทั้งในประเทศและใน
โลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 2580) ในด้านการพัฒนาเมือง ที่มุ่งหวังพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น
ความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จึงได้นาหลักการดังกล่าวมาเป็นหัวข้อหลักใน
การศึกษาอบรมของหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่น ประจาปี พ.ศ. 2566 เนื่องจากในปัจจุบันทิศ
ทางการพัฒนาเมืองหรือการนาไปสู่ความเป็นเมืองที่เจริญเติบโตภายใต้ความยั่งยืนนั้น ผู้นาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนหรือนาเมืองสู่เป้าเหมายดังกล่าว เนื่องจากผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีอานาจในการกาหนดนโยบายเชิงพื้นที่ ซึ่งหากรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง
แล้ว ก็เปรียบเสมือนเป็นผู้ขับเคลื่อนความเป็นเมืองทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย นอกจากนี้ ในห้วงปรากฏการณ์
ปัจจุบันผู้นาท้องถิ่นหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบใหม่ หรือ
ที่เรี ย กกัน ว่า “The Next Normal” ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเมืองและชีวิตผู้คน สู่โ ซลู ชั่นของการพัฒ นาเมืองแห่ง
อนาคต (City of Future) ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสู่ Digital Disruption และสอดคล้องกับแนวคิดในกระแสโลก
ยุ คใหม่ คือการอยู่ ร่ ว มกัน กับ ธรรมชาติอย่ างยั่ งยืน ซึ่งเมืองแห่ งอนาคต มองว่าจะต้องเป็นเมื องที่มี ความคิ ด
สร้างสรรค์การออกแบบในด้านต่าง ๆ เข้ามาประกอบกัน และยังมีการขนส่ง และนวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัย ถือว่า
เป็นปัจจัยที่จะเข้ามาเติม เต็มทาให้เมืองมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ดังนั้น แนวคิดการจัดการพื้นที่ที่สามารถตอบ
โจทย์การอยู่อาศัยรูปแบบใหม่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าเดิมให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น การแก้ปัญหาการ
ใช้พื้นที่และทรัพยากรที่มีจากัดให้เกิดประสิทธิภาพ และการให้ความสาคัญกั บธรรมชาติและพื้นที่สีเขียว การ
ออกแบบอาคาร สถานที่ หรือเมือง ให้สามารถตอบโจทย์การใช้งานได้ในสถานการณ์ที่หลากหลายสอดคล้องกับ
ลักษณะเฉพาะของเมือง รวมทั้งการคิดค้นพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมการอยู่อาศัยที่จะเข้ามาช่วยยกระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ คน ประกอบกับ การเข้าสู่ ความเป็นเมืองถือว่าเป็นสิ่ งที่ไม่สามารถหลี กเลี่ ยงได้ในชุ มชน
ท้ อ งถิ่ น ขนาดใหญ่ อย่ า งไรก็ ต ามหากองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขาดการวางแผนและบริ ห ารจั ด การที่ มี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น ปัญหาการจราจร ปัญหาการจัดการขยะ ปัญหามลภาวะ ปัญหาการใช้
ที่ดินผิดประเภท ปัญหาคนจนเมือง เป็นต้น ยิ่งเมืองที่ขยายตัวเร็วก็ยิ่งมีปัญหาเพิ่มมากขึ้น ทั้งในแง่ความรุนแรง
และความซับ ซ้อนของปั ญหา ปั ญหาเหล่ านี้ส่ งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ก่อให้ เกิดความสู ญเสี ย ทาง
เศรษฐกิจ รายได้ของเมืองและประชาชนลดลง เพราะนักลงทุนและนักท่องเที่ยวไม่ต้องการเข้ามาลงทุนหรื อ
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ท่องเที่ยวในเมืองที่มีปัญหา และสะท้อนถึงความไม่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
2.5 สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น จึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายทางวิช าการของกรมส่ งเสริม การ
ปกครองท้องถิ่น ได้แก่ คณะสังคมสงเคราะห์ศ าสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกันบูรณาการและพัฒ นา
หลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้สาหรับพัฒนาให้ผู้ดารงตาแหน่งนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ทุกประเภท เป็ น ผู้ ที่มีความเป็ น เลิ ศ มีส มรรถนะสู ง มีวิสั ยทัศน์ในการก าหนดนโยบาย เป็นผู้ นาการ
เปลี่ยนแปลงเมือง เพื่อยกระดับ พัฒนา และต่อยอดการบริการสาธารณะเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ได้
อย่างทั่วถึง รวมทั้งเป็นกลไกหลักในการนาพาชุมชน เมือง และประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
3. วัตถุประสงค์
3.1 เพื่อฝึกอบรมและพัฒนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นให้เป็นผู้นาการพัฒนาเมืองแห่ง
อนาคต มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาเมืองที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ
3.2 เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานการ
พั ฒ นาเมื อ ง แนวคิ ด และมิ ติ ก ารพั ฒ นาเมื อ งในรู ป แบบต่ า ง ๆ และเรี ย นรู้ บ ริ บ ทกา รพั ฒ นาเมื อ ง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
3.3 เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีชุดนโยบายพัฒนาเมืองใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างการ
เปลี่ยนแปลงต่อการพัฒนาท้องถิ่นได้จริง
3.4 เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานระหว่างกันและสร้างสัมพันธภาพในการติดต่อประสานงานระหว่างกันในอนาคต
4. เป้าประสงค์หลักสูตร
4.1 ต้องการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเมืองในมิติต่าง ๆ
ตั้งแต่ แนวคิดของเมืองทั้งทางตะวันตก ตะวันออก ประวัติศาสตร์ หลักปกครอง กฎหมาย เมืองสมัยใหม่ เมือง
อัจฉริยะ ดิจิทัล สถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และพลวัตการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ไปใช้เป็น Model และแนวคิดในการ
กาหนดนโยบายพัฒนาเมืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์
4.2 ต้องการให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับมุมมอง วิสัยทัศน์ และประสบการณ์ จาก
การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ จากการลงพื้นที่ศึกษาบริบทโครงการและพื้นที่ต่าง ๆ พร้อมที่จะขับเคลื่อน
นาการพัฒนาท้องถิ่นสู่การเป็นเมืองแห่งอนาคต
4.3 เกิดนโยบายพัฒนาเมืองใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลง และต่อยอดการพัฒนาท้องถิ่น
ได้จริง หลังจากอบรมเสร็จสิ้น โดยนาไปปรับและประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
5. หัวข้อหลักของการศึกษาอบรม (Theme)
ผู้นาการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต “A Future-Ready city leader”
5. คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมีคุณสมบัติดังนี้
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5.1 ดารงตาแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือนายกเทศมนตรี หรือนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล
5.2 เป็นผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในกลุ่มประเทศยุโรป (EU)
ครบโดสตามเกณฑ์ที่กาหนด จานวน 2 เข็ม (ปัจจุบันวัคซีนที่ได้รับการรับรองให้ใช้ในกลุ่มประเทศยุโรป ได้แก่
BioNTech/Pfizer Moderna Astrazeneca Johnson&Johnson and Novavax
5.3 เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกของหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารประกอบสาหรับแนะนาตัว วิสัยทัศน์การบริหารท้องถิ่น และการให้คารับรอง
ต่อโครงการตอนสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามระยะเวลาที่กาหนด
ทั้ ง นี้ ส ถ า บั น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ท้ อ ง ถิ่ น ก ร ม ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ป ก ค ร อ ง ท้ อ ง ถิ่ น จะ ร่ ว ม กั บ
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ตั้ ง คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ เ ข้ า รั บ การฝึ ก อบรม โดยคณะกรรมการ
ประกอบด้วย ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจานวน 2 คน และผู้แทนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จานวน 3
คน รวมทั้งสิ้นจานวน 5 คน
6. จานวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม/รุ่น
จานวนประมาณ 70 - 80 คน/รุ่น
7. ระยะเวลาการอบรม
หลั ก สู ต รมี รู ป แบบการศึ ก ษาอบรมแบ่ ง เป็ น ช่ ว ง จ านวน 6 ครั้ ง ระยะเวลาอบรม 3 เดื อ น
รวม 30 วัน ณ โรงแรมในกรุงเทพมหานครและโรงแรมในจังหวัดต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้กระบวนการศึกษาอบรมไม่
กระทบต่อเวลาการปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย
ครั้งที่
1
2
3
4
5
6

จานวนวัน
7 วัน
4 วัน
3 วัน
4 วัน
4 วัน
8 วัน

สถานที่อบรม/ดูงาน
จังหวัดปทุมธานี/จังหวัดชลบุรี
จังหวัดเชียงใหม่/จังหวัดลาพูน
จังหวัดนนทบุรี
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
จังหวัดปทุมธานี
กลุ่มประเทศยุโรปหรือประเทศอื่นตามความเหมาะสม

8. รายละเอียดและโครงสร้างหลักสูตร รวม 30 วัน ประกอบด้วย
1. พิธีเปิดและปฐมนิเทศ
2. บรรยายในชั้นเรียน
3. Workshop & Team Coaching
4. การศึกษาบริบทพื้นที่และศึกษาดูงานในประเทศ
5. ศึกษาดูงานในต่างประเทศ
6. นาเสนอนโยบายและโครงการ
7. พิธีปิดและปัจฉิมนิเทศ
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จานวน 1 วัน
จานวน 6 วัน
จานวน 2 วัน
จานวน 11 วัน
จานวน 8 วัน
จานวน 1 วัน
จานวน 1 วัน

หมายเหตุ
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ในประเทศ
ต่างประเทศ

โครงสร้างหลักสูตร ประกอบด้วย 5 หมวด 39 วิชา 144 ชั่วโมง ดังนี้
หมวดที่
ชื่อหมวดวิชา
1
2
3
4
5
6

การเรียนรู้หลักการบริการจัดการและการพัฒนาเมือง
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
นวัตกรรมการพัฒนาเมืองและชุมชนแห่งอนาคต
การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อรองรับเมืองแห่งอนาคต
นาเสนอผลการศึกษาและการสรุปบทเรียน
ศึกษาเรียนรู้นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเมืองเปรียบเทียบ
กรณีศึกษาต่างประเทศ
รวม

หมวดที่ 1 หมวดการเรียนรู้หลักการบริการจัดการและการพัฒนาเมือง
ภาคบรรยาย
1. ทิศทางเมืองแห่งอนาคตในทษวรรษหน้า: Cities of the Future
2. Building Mindset & Skill Set สมรรถนะของผู้นาแห่งการเปลี่ยนแปลง
3. Urban Governance and Policy นโยบายและหลักการปกครองเมือง
4. ผู้นากับบทบาทการพัฒนาเมืองท่องเที่ยวแห่งอนาคต
5. การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อพัฒนาคุณภาพงานบริหารในยุคการ
การเปลี่ยนแปลง
6. อนาคตและนโยบายแห่งเมือง
7. อารยสถาปัตย์เพื่อการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับคนทุกช่วงวัย
การศึกษาและดูงาน
1. การพัฒนาท้องถิ่นเพื่อรองรับเมืองแห่งอนาคต ณ จังหวัดสมุทรปราการ
2. รูปธรรมสร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ จังหวัดชลบุรี
3. การพัฒนาภูมิทัศน์เมืองและการจัดสวนแห่งอนาคต กรณีศึกษา
สวนนงนุช
4. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค สาหรับพื้นที่เขต
พัฒนาพิเศษ กรณีศึกษา โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และเมือง
การบินภาคตะวันออก
Workshop & Team Coaching
1. Workshop: สัมมนาหลักบริการจัดการและการพัฒนาเมืองกับ
การพัฒนาท้องถิ่น
5

จานวน
วิชา
13
6
5
4
5
6

จานวน
ชั่วโมง
39
21
18
15
18
33

39

144

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง

หมวดที่ 2 การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
ภาคบรรยาย
1. หลักการพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ Smart city
การศึกษาและดูงาน
1. แม่เหียะโมเดลต้นแบบการยกระดับ อปท.เป็น Smart City
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2. คลองแม่ข่า : อนาคตคนและชุมชนในเขตเมือง
3. การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ณ เทศบาลเมืองลาพูน
4. รูปแบบและโครงสร้างของเมืองที่สอดรับกับแนวคิดของเมืออัจฉริยะ
Workshop & Team Coaching
1. Workshop : สัมมนาการพัฒนา อปท.สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City)
หมวดที่ 3 นวัตกรรมการพัฒนาเมืองและชุมชนแห่งอนาคต
ภาคบรรยาย
1. เมืองดิจิตอลกับผู้นาท้องถิ่นแห่งอนาคต
การศึกษาและดูงาน
1. นวัตกรรมใหม่การพัฒนาเมือง สู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
กรณีศึกษา : เทศบาลนครนนทบุรี
2. นวัตกรรมการบริหารจัดการขยะ
กรณีศึกษา : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี
Workshop & Team Coaching
1. Workshop : สัมมนานวัตกรรมยกระดับ อปท. สู่การสังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
หมวดที่ 4 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อรองรับเมืองแห่งอนาคต
การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
หมวดที่ 5. นาเสนอผลการศึกษาและการสรุปบทเรียน
ภาคบรรยาย
1. หลักปฏิบัติราชการที่ดีในเรื่องการบริหารจัดการเมืองของท้องถิ่น
กรณีศึกษาจากคาวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้อกับการพัฒนา อปท.
3. พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กับการดาเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Workshop & Team Coaching
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3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง
6 ชัว่ โมง
6 ชัว่ โมง
3 ชั่วโมง

18 ชั่วโมง

3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

1. สัมมนาและการสรุปบทเรียน “บทบาทผู้นา อปท.แห่งอนาคต”
2. นาเสนอผลการเรียนรู้ “โต้วาทีบทบาทนายก อปท. กับการพัฒนา
เมืองแห่งอนาคต

6 ชั่วโมง
3 ชั่วโมง

หมวดที่ 6. ศึกษาเรียนรู้นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเมืองเปรียบเทียบ กรณีศึกษาต่างประเทศ
การศึกษาและดูงาน
1. ศึกษาดูงานการออกแบบระบบการขนส่ง และการวางผังเมือง
6 ชั่วโมง
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงแห่งอนาคต
2. ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และ
6 ชั่วโมง
ด้านการจัดสวัสดิการ
3. ศึกษาดูงานการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของเมือง การจัดการภัยพิบัติ
และภาวะวิกฤตเมือง
6 ชั่วโมง
4. ศึกษาดูงานเมืองต้นแบบแห่งคุณภาพชีวิต ระบบสวัสดิการที่ทันสมัย
6 ชั่วโมง
และความปลอดภัย
5. ศึกษาดูงานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
6 ชั่วโมง
และการจัดการเมืองเพื่อการท่องเที่ยว
6. ศึกษาดูงานการสร้างอัตลักษณ์ความโดดเด่นเมือง
6 ชั่วโมง
การอนุรักษ์วัฒนธรรมและฟื้นฟูเมืองเก่า
Workshop & Team Coaching
1. Self-reflection and lesson learned

6 ชั่วโมง

9. วิธีการที่ใช้ในการฝึกอบรม
1. การอบรมในชั้นเรียน (Training)
2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์การบริหารองค์กรกับผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิจากภาค
ส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน การเมือง ผู้นาทางความคิด สื่อมวลชน และอื่น ๆ (Executive
Forum)
3. การเสริมศักยภาพและสร้างทักษะทางการบริหารด้วยการเรียนรู้อย่างเข้มข้นเพื่อถอดรหัสการ
บริหารองค์กรจากที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐและเอกชน (Executive Coaching)
4. การศึกษาดูงานภายในประเทศ (Field Trip) และการศึกษาดูงานในต่างประเทศกับองค์กร
ต่างประเทศ หรือวิธีอื่น ๆ ตามความเหมาะสม อย่างเช่นการศึกษาดูงานออนไลน์ (Virtual Field
Trip)
5. การจัดทาผลงานวิชาการ และ Group Project
6. การกาหนดนโยบายด้านการพัฒนาเมืองเพื่อนาไปใช้จริง
10.การประเมินผลการฝึกอบรม
การประเมินผลการอบรม แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้
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(1) การประเมินผลสัมฤทธิ์ 100 คะแนน แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ
ภาควิชาการ 80 คะแนน ประกอบด้วย
-การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
-การนาเสนองานวิชาการ
-การจัดทารายงานกลุ่ม
-การจัดทารายงานส่วนบุคคล
-การทดสอบประเมินความความรู้
ภาคพฤติกรรม 20 คะแนน ประกอบด้วย
-ความมีวินัยในการปฏิบัติตนตามระเบียบของทางสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
-การให้ความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
หมายเหตุ การประเมินผลสัมฤทธิ์ผู้เข้ารับการอบรมต้องได้คะแนนในแต่ละภาคไม่ต่ากว่า ร้อยละ 60 และคะแนน
รวมทั้งสองภาคไม่ต่ากว่า ร้อยละ 70 คะแนน
(2) การประเมินผลโครงการอบรมแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
-การประเมิ น ผลวิ ช าการ ได้ แ ก่ ความเหมาะสมของเนื้ อ หาวิ ช า วิ ท ยากรจ านวนวิ ช าและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรม
-การประเมินผลการบริหารจัดการโครงการของเจ้าหน้าที่ผู้กากับดูแลโครงการ
-การประเมินผลความพึงพอใจในด้านการบริการ อาหาร ที่พัก การอานวยความสะดวกของ ผู้
ให้บริการในระหว่างการฝึกอบรมในสถานที่ และนอกสถานที่
11. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีผู้นาที่ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้นาการพัฒนาเมืองแห่งอนาคต มีนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีศักยภาพ สมรรถนะสูง มีวิสัยทัศน์ก้าวไกล มีทักษะทางความคิดที่สร้างสรรค์ มุ่งการ
บริหารจัดการเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถกาหนดนโยบายพัฒนาเมืองและบริหารเมืองเพื่อป้องกันและ
หลีกเลี่ยงปัญหาต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างทันท่วงที ประชาชนในท้องถิ่นได้รับผลดีต่อการพัฒนา
หลายประการ ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง และเกิดเมืองที่ทาให้ประชาชนได้รับคุณ ภาพชีวิตที่ดี มีความ
สะดวกสบายมีความสุขและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
12. งบประมาณและค่าใช้จ่ายลงทะเบียนในการเข้าร่วมหลักสูตร
12.1 ค่าลงทะเบี ยน คนละ 249,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รวมค่าที่พัก ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าห้องประชุมและสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สาหรับการอบรมตลอดระยะเวลา
การอบรม *แต่จะไม่รวมค่าพาหนะเดินทางไป-กลับของการอบรมในแต่ละครั้ง และค่าลงทะเบียนดังกล่าวทางผู้จัด
โครงการจะนาไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินการให้โครงการสาเร็จลุล่วงดังวัตถุประสงค์ของโครงการฯ เช่น ค่า
บริหารจัดการหลักสูตร ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตาม
โครงการ และค่าโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ค่าใช้จ่ายในการ
ประสานงาน ค่าใช้จ่ายการศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น
ระหว่ า งการจั ด โครงการอบรม ทั้ ง นี้ ผู้ มี สิ ท ธิ์ เ ข้ า รั บ การศึ ก ษาอบรมในหลั ก สู ต รดั ง กล่ า ว สามารถเบิ ก จ่ า ย
ค่าลงทะเบียนได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของ
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เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๒๘ ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายทานองเดียวกัน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเบิกจ่ายได้ ดังนี้ (1) การฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอื่นของรัฐจัด หรือร่วมกันจัด ให้เบิกจ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงในอัตราที่หน่วยงานผู้จัดเรียกเก็บ
12.2 หลั ก สู ต รผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น หลั ก สู ต รการฝึ ก อบรมที่ ไ ด้ รั บ
การประกาศกาหนดจากกระทรวงมหาดไทยให้เป็นหลักสูตรการฝึกอบรมที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้
จ่ ายเงิน เพื่อการฝึ กอบรมหรื อดูงานในต่างประเทศของผู้ ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นได้ ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่ อ งการฝึ ก อบรมซึ่ ง จั ด โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ก าหนดให้ มี ก ารฝึ ก อบรมหรื อ ดู ง านใน
ต่างประเทศของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้ พ.ศ.
2562
13. การชาระค่าลงทะเบียน
13.1 ผู้เข้าอบรมสัมมนาสามารถโอนค่าลงทะเบียนจานวนเงิน 249,000 บาท (สองแสนสี่หมื่นเก้า
พั นบาทถ้ วน) ให้ โอนเข้าบั ญชี ชื่อ ศูนย์ ฝึ กอบรมและพัฒนาแห่ งคณะสั งคมสงเคราะห์ ศาสตร์ ธนาคารกรุงไทย สาขา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่บัญชี 983-3-59086-1 บัญชีออมทรัพย์
13.2 กรุณาเขียนชื่อ-องค์กรของท่านลงในใบหลักฐานการโอนเงิน แล้วส่งเข้าที่

หรือ Tcsw.tu@gmail.com
14. ผู้รับผิดชอบโครงการ
หน่วยงานจัดการศึกษาอบรมในหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการโดย กรม
ส่ ง เสริ ม การปกครองท้ อ งถิ่ น โดยสถาบั น พั ฒ นาบุ ค ลากรท้ อ งถิ่ น ร่ ว มด าเนิ น การกั บ ศู น ย์ ฝึ ก อบรม
และพั ฒ นาแห่ ง คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ คณะสั ง คมสงเคราะห์ ศ าสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์
ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาในเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
****************
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ตารางการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2”
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2566
*************************
ครั้งที่ 1 การเรียนรู้หลักการบริการจัดการและการพัฒนาเมือง (จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดชลบุรี)
ระหว่างวันที่ 3 – 9 ธันวาคม พ.ศ.2565
วันที่
3 ธันวาคม 2565

09.00-12.00 น.
ลงทะเบียน
รายงานตัว

4 ธันวาคม 2565

Building Mindset &
Skill Set
สมรรถนะของผู้นาแห่ง
การเปลี่ยนแปลง
โดย
รศ.ดร.อัจฉรา ชลายนนาวิน

5 ธันวาคม 2565

Urban Governance and Policy
นโยบายและหลักการปกครองเมือง
โดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า

เวลา
13.00-16.00 น.
Orientation and Learning Track
โดย ผศ.รณรงค์ จันใด
พิธีเปิด เวลา 16.00 น.
โดย อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ทิศทางเมืองแห่งอนาคต
ในทศวรรษหน้า: Cities of the
Future
โดย
ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์
อดีตอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระ
จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
การพัฒนาทักษะความคิดเพื่อพัฒนา
คุณภาพงานบริหารในยุคการ
เปลี่ยนแปลง
โดย
ผศ.เกียรติศักดิ์ รักษาสัตย์
อาจารย์ประจาสาขาวิชาวิศวกรรมความ
ปลอดภัย
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
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16.00-19.00น.
กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

สถานที่อบรม

การแต่งกาย

โรงแรม
เอเชีย แอร์พอร์ท
(ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต)/
โรงแรมในเขตปริมณฑล
โรงแรม
เอเชีย แอร์พอร์ท
(ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต)/
โรงแรมในเขตปริมณฑล
)

ชุดนักศึกษา

โรงแรม
เอเชีย แอร์พอร์ท
(ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต)/
โรงแรมในเขตปริมณฑล

ชุดนักศึกษา

ชุดนักศึกษา

6 ธันวาคม 2565

7 ธันวาคม 2565

8 ธันวาคม 2565

9 ธันวาคม 2565

อนาคตและนโยบายแห่งเมือง
อารยสถาปัตย์เพื่อการพัฒนาเมืองที่
โดย
เป็นมิตรกับคนทุกช่วงวัย
รศ.ดร.วิจติ รบุษบา มารมย์
โดย
หัวหน้าหน่วยวิจัยอนาคตและนโยบาย
รศ.ดร.ชุมเขต แสวงเจริญ
เมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้าน
ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กายภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การพัฒนาท้องถิ่น
รูปธรรมสร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน
เพื่อรองรับเมืองแห่งอนาคต
ณ เทศบาลเมืองพนัสนิคม
ณ เทศบาลเมืองแพรกษา
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ
การพัฒนาภูมิทัศน์เมืองและการจัด
ศึกษาบริบทการพัฒนาโครงสร้าง
สวนแห่งอนาคต
พื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค
กรณีศึกษา: สวนนงนุช
สาหรับพืน้ ที่เขตพัฒนาพิเศษ
โดย นายกัมพล ตันสัจจา
กรณีศึกษา : โครงการพัฒนาสนามบินอู่
เจ้าของสวนนงนุช เมืองพัทยา
ตะเภา และเมืองการบินภาคตะวันออก
“การพัฒนาและการยกระดับเมือง
ท่องเที่ยวแห่งอนาคต”
โดย
นายกเมืองพัทยา

สัมมนาหลักการบริการจัดการและการ
พัฒนาเมืองกับการพัฒนาท้องถิ่น
โดย ผศ.รณรงค์ จันใด และคณะ

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

โรงแรม
เอเชีย แอร์พอร์ท
(ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต)/
โรงแรมในเขตปริมณฑล

ชุดนักศึกษา

เดินทางสู่เมืองพัทยา

ศึกษาดูงานนอกสถานที่
โรงแรม OZO
พัทยาเหนือ

ชุดนักศึกษา

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

ศึกษาดูงานนอกสถานที่
โรงแรม OZO
พัทยาเหนือ

เสื้อรุ่น

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โรงแรม OZO
พัทยาเหนือ

ชุดนักศึกษา

ครั้งที่ 2 การพัฒนา อปท. สู่เมืองอัจฉริยะ (Smart City) (จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลาพูน)
ระหว่างวันที่ 8 -11 มกราคม พ.ศ.2566
วันที่
8 มกราคม 2566
9 มกราคม 2566

10 มกราคม 2566
11 มกราคม 2566

09.00-12.00 น.
ลงทะเบียนรายงานตัว

เวลา
13.00-16.00 น.
หลักการพัฒนาเมืองสู่เมืองอัจฉริยะ
(Smart City)
โดย สมาคมดิจิทัลภาคเหนือ
ศึกษาดูงาน คลองแม่ข่า : อนาคตคน
และชุมชนในเขตเมือง
ณ เทศบาลนครเชียงใหม่

16.00-19.00น.
กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

สถานที่อบรม
โรงแรม Wintree City
Resort เชียงใหม่

ศึกษาดูงาน แม่เหียะโมเดลต้นแบบการ
ยกระดับ อปท. เป็น Smart city
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ณ เทศบาลเมืองแม่เหียะ
ศึกษาดูงานเทศบาลเมืองลาพูนสูก่ ารเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City)
ณ เทศบาลเมืองลาพูน

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

ดูงานนอกสถานที่
โรงแรม Wintree City
Resort เชียงใหม่

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

รูปแบบและโครงสร้างของเมืองที่สอด
รับกับแนวคิดของเมืองอัจฉริยะ
ณ ศูนย์บริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ดูงานนอกสถานที่
โรงแรม Wintree City
Resort เชียงใหม่
โรงแรม Wintree City
Resort เชียงใหม่

สัมมนาการพัฒนา อปท. สู่เมือง
อัจฉริยะ (Smart City)
โดย ผศ.รณรงค์ จันใด และคณะ

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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การแต่งกาย

ครั้งที่ 3 นวัตกรรมการพัฒนาเมืองและชุมชนแห่งอนาคต (จังหวัดนนทบุรี)
ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม พ.ศ.2566
วันที่
29 มกราคม 2566

09.00-12.00 น.
ลงทะเบียนรายงานตัว

เวลา
13.00-16.00 น.
สังคมดิจิตอล กับผู้นาท้องถิ่นแห่ง
อนาคต
โดย น.ต.ดร.ชวพงศธร ไวสาริกรรม

16.00-19.00น.
กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

สถานที่อบรม
โรงแรม
เอเชีย แอร์พอร์ท
(ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต)/
โรงแรมในเขตปริมณฑล

30 มกราคม 2566

การบริหารจัดการขยะ
เทศบาลนครนนทบุรี

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

โรงแรม
เอเชีย แอร์พอร์ท
(ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต)/
โรงแรมในเขตปริมณฑล

31 มกราคม 2566

ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลนครนนทบุรี

สัมมนานวัตกรรมการยกระดับ อปท.
สู่การสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
โดย ผศ.รณรงค์ จันใด และคณะ
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โรงแรม
เอเชีย แอร์พอร์ท
(ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต)/
โรงแรมในเขตปริมณฑล
)

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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การแต่งกาย

ครั้งที่ 4 การยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเพื่อรองรับเมืองแห่งอนาคต (ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
ระหว่างวันที่ 22-25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เวลา

วันที่
22 กุมภาพันธ์ 2566
23 กุมภาพันธ์ 2566
24 กุมภาพันธ์ 2566
25 กุมภาพันธ์ 2566

09.00-12.00 น.
ค้นหาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นที่มีความโดดเด่น
(ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
ดาเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
ดาเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
จัดทารายงานผลการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

13.00-16.00 น.
วางแผนการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
ดาเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
ดาเนินการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)
เตรียมนาเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน
(ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง)

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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สถานที่
ในหน่วยงานและพื้นที่ อปท.ของท่าน
ในหน่วยงานและพื้นที่ อปท.ของท่าน
ในหน่วยงานและพื้นที่ อปท.ของท่าน
ในหน่วยงานและพื้นที่ อปท.ของท่าน

ครั้งที่ 5 นาเสนอผลการศึกษาและการสรุปบทเรียน ( จังหวัดปทุมธานี)
ระหว่างวันที่ 1-4 มีนาคม พ.ศ.2566

2 มีนาคม 2566

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
กับการดาเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
โดย ผศ.ดร.กิตติ ชยางคกุล

เวลา
13.00-16.00 น.
หลักปฏิบัติราชการที่ดีในเรื่องการบริหารจัด
การเมืองของท้องถิ่น กรณีศึกษาจากคา
วินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด
โดย
นายวชิระ ชอบแต่ง
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อปท.
โดย นายธนฤกต รัตนะพันธ์
ผู้อานวยการกลุ่มงานคดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3 มีนาคม 2566

สัมมนาและการสรุปบทเรียน
“บทบาทผู้นา อปท.แห่งอนาคต”
โดย ผศ.รณรงค์ จันใด และคณะ

4 มีนาคม 2566

นาเสนอผลการเรียนรู้
“โต้วาทีบทบาทนายก อปท. กับการพัฒนา
เมืองแห่งอนาคต”

วันที่
1 มีนาคม 2566

09.00-12.00 น.
ลงทะเบียนรายงานตัว

16.00-19.00น.
กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

สถานที่อบรม
โรงแรม
เอเชีย แอร์พอร์ท
(ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต)/
โรงแรมในเขตปริมณฑล

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

โรงแรม
เอเชีย แอร์พอร์ท
(ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต)/
โรงแรมในเขตปริมณฑล

สัมมนาและการสรุปบทเรียน
“บทบาทผู้นา อปท.แห่งอนาคต”
โดย ผศ.รณรงค์ จันใด และคณะ

กิจกรรมนักศึกษาสัมพันธ์

โรงแรม
เอเชีย แอร์พอร์ท
(ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต)/
โรงแรมในเขตปริมณฑล

พิธีปิดและมอบใบประกาศ
โดย
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

โรงแรม
เอเชีย แอร์พอร์ท
(ศูนย์การค้าเซียร์รังสิต)/
โรงแรมในเขตปริมณฑล

หมายเหตุ : กาหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
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การแต่งกาย

ครั้งที่ 6 ศึกษาเรียนรู้นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการเมืองเปรียบเทียบ กรณีศึกษาต่างประเทศ
ระหว่างวันที่ 19 -26 มีนาคม 2566
ณ ประเทศฝรั่งเศส/ประเทศเบลเยี่ยม / ประเทศเนเธอร์แลนด์
วันที่
19 มีนาคม 2566
20 มีนาคม 2566

กาหนดการ

Orientation and Learning Track
ศึกษาดูงานการสร้างอัตลักษณ์และความโดดเด่นเมือง ณ กรุงปารีส
โดย นักวิชาการด้านออกแบบเมืองปารีส
21 มีนาคม 2566 รับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชม ณ สถานเอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงปารีส
22 มีนาคม 2566 ศึกษาดูงานเทศบาล (Commune) ณ เมือง Amiens
23 มีนาคม 2566 ศึกษาดูงานการรวมกลุ่มระดับภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุดและก้าวหน้าทีส่ ุดในโลก และมีบทบาทสาคัญต่อทิศทางการเมือง
เศรษฐกิจ และสังคมระดับโลก ณ สหภาพยุโรป (European Union – EU)
โดย วิทยากรจาก European Union.
24 มีนาคม 2566 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และด้านการจัดสวัสดิการ ณ เทศบาล Noordwijk
โดย นายกเทศมนตรีเทศบาล Noordwijk.
25 มีนาคม 2566 รับฟังการบรรยายและศึกษาดูงานการบริหารจัดการน้า ณ Zeeland
โดย วิทยากรจากเทศบาลฯ / ผู้เชีย่ วชาญ
26 มีนาคม 2566 Self-reflection and lesson learned ปิดการอบรม
*** สถานที่ดูงานและประเทศอยู่ระหว่างการประสาน อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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สถานที่
สนามบินสุวรรณภูมิ
ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศฝรั่งเศส
ประเทศเบลเยี่ยม
ประเทศเนเธอร์แลนด์
ประเทศเนเธอร์แลนด์

QR Code กลุ่มอบรมหลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2
(เฉพาะผูม้ ีรายชื่อเข้าอบรม เท่านั้น)

หมายเหตุ

กรุณาแจ้งเอกสารการโอนเงิน และเข้าร่วมกลุ่มไลน์
โดยระบุ คำนำหน้า
ชื่อ-นามสกุล สังกัด อำเภอ จังหวัด

