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การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม  
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 1. กอนการเดินทาง ใหผูเขารับการฝกอบรมทําแบบประเมินกิจกรรมไทยเซฟไทย (TST) ของกรม

อนามัย (ประเมินดวยตนเอง) 

2. ใหผูเขารับการฝกอบรมลงทะเบียนแอปพลิเคชัน “ไทยชนะและหมอชนะ” กอนการเดินทางจาก
ภูมิลําเนาเพื่อเขารับการฝกอบรม  

 3. ใหผูเขารับการฝกอบรมทําการตรวจหาเช้ือโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง 

กอนการเดินทาง 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจมาแสดงตอเจาหนาที่ประจําโครงการในวัน

รายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดสตามจํานวนของวัคซีนแตละชนิด 

4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ตั้งจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกาย ในทุกทางเขา-ออกของ
อาคาร โดยทําการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายทุกคน ทุกครั้งที่เขา-ออกอาคาร หากพบวามีไขสูงเกินกวา 37.5 
องศาเซลเชียส จะดําเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อยางเครงครดั 

5. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานทีใ่นวันรายงานตัว 

6. ทุกเชากอนเขารับการฝกอบรม จะมีการตรวจวัดอุณหภูมิทางรางกายผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน 
7. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
8. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาท่ีอยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
9. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการ ตามมาตรการอยางเครงครดั 
10. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาท่ีอยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
11. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกที่ไมมีสวน

เกี่ยวของเขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาต
ผูอาํนวยการโครงการอยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

 
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรณี

ฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันฯ จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัดทราบเพื่อดําเนินการทาง
วินัยตอไป 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน - วันจันทร/พิธีเปด/ปด แตงเคร่ืองแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร/วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัว/วันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

   ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดําหรือกรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทาน้ัน 
   หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา / รองเทาคทัชูสีดําเทาน้ัน 
 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย 3 ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา  อยางนอย 3 ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
 

หมายเหต ุ - ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานท่ี พรอมมีเตารีดไวบริการแลว)  
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หลักสูตร รองนายกเทศมนตรี 
********************************** 

 
1) ปรัชญา     "สรางผูบริหารทองถิ่น ใหเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน มีความเปนมืออาชีพ นาเชื่อถือ มีคุณธรรม และ
จรยิธรรมในการบริหารงาน ประพฤติและวางตนเหมาะสม เพื่อประโยชนสวนรวมและประชาชน” 
 
2) หลักการและเหตุผล 
 ภายหลังจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาทองถิ่นและผูบริหารทองถิ่นของเทศบาลสงผลใหมีคณะผูบริหาร
ทองถ่ินเขามาทําหนาที่บริหารราชการองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อจัดบริการสาธารณะ กําหนดนโยบายการ
บริหารราชการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ ขอบัญญัติ/ เทศบัญญัติ นโยบาย
และแผนพัฒนาทองถิ่น รวมท้ังวางระเบียบหรือหลักเกณฑตาง ๆ เพื่อใหการบริหารงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นใหเปนไปดวยความเรียบรอยภายใตกรอบอํานาจหนาที่ ซึ่งคณะบุคคลดังกลาวมีความสําคัญอยาง
ยิ่งและเปนกลไกหลักตอการกําหนดทิศทางการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่น อันจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจและตอบสนองความตองการของประชาชน  
 รองนายกเทศมนตรี นับเปนบุคลากรทองถ่ินจากฝายการเมืองซึ่งมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการ
ชวยเหลือนายกเทศมนตรีบร ิหารงานเทศบาลระดับเมืองขนาดใหญและกลาง เนื ่องจากเปนรอง
ผูบังคับบัญชาสูงสุดของบุคลากรฝายบริหาร ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน รวมท้ังลูกจางในสังกัดทุก
ประเภท เปนผูมีบทบาทสําคัญในการชวยเหลือนายกเทศมนตรีกํากับ ดูแลการบริหารงานเทศบาลใหเปนไป
ตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย ภารกิจและอํานาจหนาที่ และจะตองคอยกําหนดทิศทาง ควบคุม กํากับดูแล
การปฏิบัติงานภาพรวมของเทศบาลใหมีความเรียบรอย มีศักยภาพในการบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความ
ตองการของประชาชนในเขตพื้นที่รบัผิดชอบ  
 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสูตรรองนายกเทศมนตรีข้ึน 
เพื่อดําเนินการฝกอบรมและพัฒนารองนายกเทศมนตรีของเทศบาล ใหมีความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะ
เปนผูนําที่มีวิสัยทัศน สามารถชวยนายกเทศมนตรีนําพาองคกร กําหนดทิศทางการบริหารงานไดอยางมืออาชีพ 
มีความเขาใจในบทบาทอํานาจหนาที่ของตนเองและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีความรูเก่ียวกับความสัมพันธ
ระหวางรูปแบบการบริหารราชการแผนดินสวนตาง ๆ กับนโยบายรัฐบาล มีความเขาใจแนวทางปฏิบัติงานตาม
กฎหมายที่เก่ียวกับการกระจายอํานาจอันถูกตอง รวมทั้งเขาใจแนวทางการบริหารงานรูปแบบตาง ๆ และเปน
ผูที่มีคณุธรรมและจริยธรรมในการวางตนและบริหารงานเพื่อประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่ 
 
3) วัตถุประสงค 
 3.1 เพ่ือพัฒนาใหรองนายกเทศมนตรีเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน เปนผูมีความรู ความเขาใจในบทบาทอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย หลักการจัดบริการสาธารณะ และบทบาท อํานาจหนาที่
ของตนเอง 
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 3.2 เพื่อพัฒนาใหรองนายกเทศมนตรีมีความรู ความเขาใจในระเบียบ กฎหมาย และวิธีปฏิบัติราชการ
ดานตาง ๆ ที่ถูกตอง เพื่อนําไปใชในการกําหนดนโยบายและบริหารงานเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 3.3 เพ่ือใหรองนายกเทศมนตรีสามารถ บรหิารงานกําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบ
การบริหารราชการ การสั่ง อนุญาต และอนุมัติเก่ียวกับราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับที่เก่ียวของ 
 3.4 เพื่อใหรองนายกเทศมนตรีไดทราบแนวทางการปฏิบัติตนและการวางตนใหเหมาะสมกับการเปน
เจาหนาที่รัฐที่ดีและมีความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

4) กลุมเปาหมาย  
 - รองนายกเทศมนตรีของเทศบาลทุกประเภท 
 รวม จํานวน 70 คน/รุน 

5) ระยะเวลาการศึกษาอบรม 2 สัปดาห  15 วัน 
 - พิธีเปด - ปด 1 วัน 
 - ศึกษาในชั้นเรียน 11 วัน 
 - ดูงาน 3 วัน 

6) โครงสรางหลักสูตร 
ที ่ การศึกษาอบรม จํานวนวิชา/หัวขอ จํานวนช่ัวโมง 
1 
2 

หมวดวิชาพื้นฐานและเฉพาะตําแหนง 
หมวดวิชาพัฒนาวิสัยทัศนและหลักการ
บริหาร 

10 
13 

30 
40 

รวม 23 70 

 
หมวดวิชาพื้นฐานและเฉพาะตําแหนง (10 วิชา 30 ชั่วโมง)    จํานวน 
 1. กระแสโลกและทิศทางการพัฒนาทองถ่ินในยุคปจจุบัน    3 ชั่วโมง 
 2. แผนยุทธศาสตรชาติความเชื่อมโยงการบริหารราชการจากสวนกลาง ภูมิภาคสูทองถิ่น 3 ชั่วโมง  
 3. บทบาทและอํานาจหนาทีข่ององคกรปกครองสวนทองถิ่นตามรัฐธรรมนูญและ 
 ตามแผนกระจายอํานาจใหแกทองถ่ิน      3 ชั่วโมง 
 4. หลักคดิจิตอาสาและโครงการจิตอาสาพระราชทาน     3 ชั่วโมง 
 5.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองและคําวินิจฉัยของศาลปกครองเก่ียวกับ 
 การบริหารงานทองถ่ิน         3 ชั่วโมง 
 6. กฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตในราชการสวนทองถิ่น   3 ชั่วโมง 
 7. ขอสังเกตและขอทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบดานการบริหารงานทองถ่ิน  3 ชั่วโมง 
 8. ประสบการณแกไขปญหาความขัดแยงการทํางานในองคกรและชุมชน  3 ชั่วโมง 
 9. คุณธรรม จริยธรรมของผูนําและผูบริหาร      3 ชั่วโมง 
 10. ความรูเก่ียวกับการประชมุสภา การตราขอบัญญัติ คุณสมบัติ ลักษณะตองหาม 
 และการพนจากตําแหนงของฝายการเมือง      3 ชั่วโมง 
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หมวดวิชาพัฒนาวิสัยทัศนและหลักการบริหาร (13 วิชา 40 ชั่วโมง)   จํานวน 
 1. ความสําคัญของแผนพัฒนาทองถ่ินและการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   3 ชั่วโมง 
 2. ระบบและรูปแบบการจัดการเมือง ชุมชน และสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ  3 ชั่วโมง 
 3. การบริหารจัดการงบประมาณและการใชจายงบประมาณทองถิ่น   3 ชั่วโมง 
 4. การกําหนดนโยบายเชิงสรางสรรคเพื่อจัดกิจกรรม/จัดทําบริการสาธารณะของทองถ่ิน 3 ชั่วโมง  
 5. การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น   3 ชั่วโมง 
 6. การพัฒนาคณุภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 ชั่วโมง 
 7. การปองกันแกไขปญหาภัยพิบัติการบริหารจัดการภัยพิบติัและสาธารณภัยฉุกเฉิน 3 ชั่วโมง 
 8. ระเบียบและแนวทางปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชน   3 ชั่วโมง 
 9. การสงเสริมอาชีพเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและรายได                           3 ชั่วโมง 
 10. นวัตกรรมการจัดบริการสาธารณะของทองถ่ิน     3 ชั่วโมง 
 11. การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในโอกาส วาระงานตางๆ   3 ชั่วโมง 
 12. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับผูบริหาร     3 ชั่วโมง 
 13. สิทธิ สวัสดิการและระเบยีบการแตงกายขาราชการการเมืองทองถ่ิน  3 ชั่วโมง 

หมวดการศกึษาดูงานนอกสถานที่ 3 วัน  

 หัวขอการศึกษาดูงาน 
 การพัฒนาระบบการบริหารงานและเทคโนโลยีดิจิทัล 
 การพัฒนาชุมชน เมืองและมหานคร 
 การสงเสริมและพัฒนาแหลงทองเที่ยว 
 การผลิต การจัดการและการตลาดสินคา OTOP 
 การบริหารจัดการขยะมูลฝอยและน้ําเสีย 
 การพัฒนาและจัดหารายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 การบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินแบบบูรณาการ 
 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 หัวขออ่ืนตามความเหมาะสมกับสถานการณและนโยบายสาํคัญของรัฐ 

7) วิธีการศกึษาอบรม 
1. บรรยาย 
2. การนําอภิปรายและอภิปรายเปนคณะ 
3. การสัมมนาทายบทเรียน 
4. กรณีศึกษา 
5. สาธิต/ฝกปฏิบัติ 
6. ซักถามปญหา 
7. ศึกษาดูงาน 

8)  กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
1. กิจกรรมตรวจสุขภาพรางกาย 
2. กิจกรรมพัฒนาสมรรถภาพรางกาย 
3. กิจกรรมสรางและพัฒนาเครอืขายสัมพันธ 
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9) การรบัรองผลการอบรมและการรับรองวิทยฐานะ 
 ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการศึกษาอบรมในชั้นเรียนรวมจํานวนรายวิชาที่เขารวมแลวตองไมตํ่า
กวารอยละ 80 ของจํานวนวิชาที่อบรมทั้งหมด จึงจะมีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาอบรมและ
เข็มวิทยาฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
 

************************* 
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หลักสตูร รองนายกเทศมนตรี 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จงัหวัดปทมุธานี   

 

วันและเวลา 

การบรรยาย 
  ช่ือวิชา 

จํานวน 

(ชั่วโมง) 

วันที่ 1 

14.00-16.00 น.  ลงทะเบียน  

วันที่ 2 

09.00-12.00 น. การพฒันาบุคลิกภาพ และศิลปะการพูดในโอกาส วาระงานตางๆ 3 

13.00-16.00 น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ 3 

วันที่ 3 

09.00-12.00 น. คุณธรรมและจริยธรรมของผูนําและผูบริหารทองถิ่น 3 

13.00-16.00 น. สิทธิ สวสัดิการ และระเบียบการแตงกายขาราชการการเมืองทองถิ่น 3 

16.00 – 19.00 น. แผนยุทธศาสตรชาติ ความเชื่อมโยงการบริหารราชการจากสวนกลาง 

สวนภูมิภาคสูทองถิ่น 

3 

วันที่ 4 

09.00-12.00 น. ความสาํคัญของแผนพัฒนาทองถิ่นและการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 3 

13.00-16.00 น. การสงเสริมอาชพีเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและรายไดทองถิ่น 3 

16.00-19.00 น. นวัตกรรมการจัดการบริหารสาธารณะของทองถิ่น 3 

วันที่ 5 

09.00-12.00 น. กระแสโลกและทิศทางการพัฒนาทองถิ่นในยุคปจจุบัน 3 

13.00-16.00 น. 

 

บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม

รัฐธรรมนูญ 

3 

วันที่ 6 

09.00–12.00 น. ความรูเก่ียวกับการประชุมสภา การตราขอบัญญัติ คุณสมบัติ ลักษณะ

ตองหามและการพนจากตําแหนงของฝายการเมืองครบั 

3 

13.00-16.00 น. กฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตในราชการสวนทองถ่ิน 3 



-๒- 
 

วันที่ 7 

09.00-12.00 น. ขอสังเกตุและขอทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบดานการบรหิารงาน

ทองถ่ิน 

3 

13.00-16.00 น. การปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ การบริหารจัดการภัยพิบัติ และสาธารณ

ภัย   

3 

วันที่ 8 

09.00-12.00 น. การกําหนดนโยบายเชิงสรางสรรคเพื่อจัดกิจกรรม/จัดบริการสาธารณะ

ของทองถิ่น 

3 

13.00-16.00 น. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับผูบรหิารเพื่อการเขาสูระบบรฐับาลดิจิตอล 3 

วันที่ 9 

09.00-12.00 น.  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและวธิีพิจารณาคดีในศาลปกครอง: คําวินจิฉัย

เก่ียวกับการบริหารทองถิ่น 

3 

13.00-16.00 น. ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชน 3 

วันที่ 10 

09.00-12.00 น. การพฒันาคณุภาพและระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

3 

13.00-16.00 น. การบริหารจัดการงบประมาณและการใชจายงบประมาณทองถิ่น 3 

16.00-19.00 น. ประสบการณแกไขปญหาความขัดแยงการทํางานในองคกรและชุมชน 3 

วันที่ 11 

09.00-12.00 น. การจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น 3 

13.00-16.00 น. การทํางานจิตอาสา เพื่อสืบสาน รกัษา ตอยอดพระราชปณิธาน 3 

วันที่ 12 

09.00-12.00 น. เทคนิคและกลยุทธการทําหนาทีร่องนายกเทศมนตรี 3 

13.00-16.00 น. ระบบและรูปแบบการจัดการเมือง ชุมนน และสิ่งแวดลอม 3 

วันที่ 13 

09.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน 6 

วันที่ 14 

09.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน 6 

วันที่ 15 

09.00-12.00 น. ศึกษาดูงาน  3 

   

*  กําหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


