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ประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัดโดยหน่วยงานของรัฐทีก่ าหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศ
ของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิน่ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้
พ.ศ. 2562
โดยที่ เ ป็ น การสมควรให้ มี ก ารประกาศก าหนดการฝึ ก อบรมซึ่ ง จั ด โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ
ที่กาหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงิน
เพื่ อ การฝึ ก อบรมหรือ ดูง านในต่างประเทศของผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมือ งท้ องถิ่นได้ อั น เป็น ไป
เพื่อประโยชน์ของราชการส่วนท้องถิ่นและประชาชน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
พ.ศ. 2540 มาตรา 74 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 77
แห่ งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 67 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล
พ.ศ. 2496 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 5
แห่งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 และมาตรา 85 วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 กระทรวงมหาดไทย
จึงประกาศดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การฝึกอบรมซึ่งจัด โดย
หน่วยงานของรัฐที่กาหนดให้มีการฝึกอบรมหรือดูงานในต่างประเทศของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ ก ารจั ด การฝึ ก อบรมที่ จั ด โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ ดั ง ต่ อ ไปนี้ เป็ น การฝึ ก อบรม
ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถเบิกจ่ายเงินได้ ตามมาตรา 74 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2562 มาตรา 67 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 และมาตรา 85 วรรคสอง
แห่ งพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. 2537 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
(1) หลักสูตรผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(2) หลั ก สู ต รการบริห ารงานสาธารณสุ ขและสิ่ งแวดล้ อ มขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่น
ระดับสูง ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
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(3) หลั ก สู ต รการบริ ห ารงานการศึ ก ษาและการจั ด สวั ส ดิ ก ารสั ง คมขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นระดับสูง ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(4) หลักสูตรการบริหารจัดการผังเมืองและโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งจัดโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(5) หลั ก สู ต รการบริห ารกิ จ การบ้า นเมื องที่ดีเ พื่ อการพั ฒนาอย่ างยั่ งยื นส าหรั บนักบริห าร
ระดับสูง ซึ่งจัดโดยสานักงาน ก.พ.ร.
(6) หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดโดยสานักงาน 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) หลักสูตรประกาศนียบัตรการพัฒนาเมืองสาหรับผู้บริหารท้องถิ่น (Certificate Course
in Urban Management for the executive local governments) ซึ่งจัดโดยสถาบันพระปกเกล้า
ประกาศ ณ วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

