




ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

1 นาย สมชาย กกใหญ  รองนายกเทศมนตรี ทต. หวยน้ําขาว คลองทอม กระบี่

2 นางสาว กิตยาภรณ วอนเพียร  รองนายกเทศมนตรี ทต. วังศาลา ทามวง กาญจนบุรี

3 นางสาว อชิรญาณ ภูครองนาค  รองนายกเทศมนตรี ทต. อิตื้อ ยางตลาด กาฬสินธุ

4 นางสาว ศศิตราภรณ เอ้ือสุวรรณา  รองนายกเทศมนตรี ทต. ดอนฉิมพลี บางน้ําเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา

5 นางสาว ฐิติรัตน เจียมนาครินทร  รองนายกเทศมนตรี ทต. โพธิ์พิทักษ สรรพยา ชัยนาท

6 นางสาว ยุวธิดา ตันติเสรีรัตน  รองนายกเทศมนตรี ทต. สรรพยา สรรพยา ชัยนาท

7 นาย ผจญ กงซุย  รองนายกเทศมนตรี ทต. ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ

8 นาย สุรพงษ นวลจันทร  รองนายกเทศมนตรี ทต. ทุงลุยลาย คอนสาร ชัยภูมิ

9 นาย สุริยา ฉิมพาลี  รองนายกเทศมนตรี ทต. บําเหน็จณรงค บําเหน็จณรงค ชัยภูมิ

10 นาย ชยกฤต เรือนคํา  รองนายกเทศมนตรี ทต. นางแล เมืองเชียงราย เชียงราย

11 นาย อุดม พิภพธนาวรรณ  รองนายกเทศมนตรี ทต. ปาแดด ปาแดด เชียงราย

12 นางสาว พยอม ดีนอย  รองนายกเทศมนตรี ทต. พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย

13 นาย นิเวศน ปยะวราภรณ  รองนายกเทศมนตรี ทต. พญาเม็งราย พญาเม็งราย เชียงราย

14 นาง วรรณะ โรมรัน  รองนายกเทศมนตรี ทต. หวยสัก เมืองเชียงราย เชียงราย

15 นาย องอาจ อินทอง  รองนายกเทศมนตรี ทต. จอมแจง แมแตง เชียงใหม

16 นางสาว ธัญญาภรณ  เกตุจง  รองนายกเทศมนตรี ทต. จอมแจง แมแตง เชียงใหม

17 นาย สุนทร ยามศิริ  รองนายกเทศมนตรี ทน. เชียงใหม เมืองเชียงใหม เชียงใหม

18 นาย วัศพล กาวีอ่ิน  รองนายกเทศมนตรี ทม. ตนเปา สันกําแพง เชียงใหม

19 รอยตํารวจเอก นิติศักดิ์  กาบมาลา  รองนายกเทศมนตรี ทต. ทาวังตาล สารภี เชียงใหม

20 นาย พจน สิงหราช  รองนายกเทศมนตรี ทต. ทาศาลา เมืองเชียงใหม เชียงใหม

21 นาย ภูธนกฤษฎ นาคิน  รองนายกเทศมนตรี ทต. สันมหาพน แมแตง เชียงใหม

22 นาย บุญชู แกวประดิษฐ  รองนายกเทศมนตรี ทต. บานนา บานนา นครนายก

23 นาย ไกรสีห หลอธราประเสรฐิ  รองนายกเทศมนตรี ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

24 นาย สหพล กาญจนเวนิช  รองนายกเทศมนตรี ทน. นครราชสีมา เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

25 นาย สมมิตร แหลมจะบก  รองนายกเทศมนตรี ทต. ปรุใหญ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา

26 นาย ชนะเกียรติ ชัยพรมราช  รองนายกเทศมนตรี ทต. ลํานางแกว ปกธงชัย นครราชสีมา

27 นาย บุญหลาย มิตรตะขบ  รองนายกเทศมนตรี ทต. ลํานางแกว ปกธงชัย นครราชสีมา

28 นาย เสนห จรเปลี่ยว  รองนายกเทศมนตรี ทต. เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช

29 นางสาว พชรมน ตลึงจิตร  รองนายกเทศมนตรี ทต. ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช

30 นาย เทดิศกัดิ์ นิลพลอย  รองนายกเทศมนตรี ทม. บางกราง เมืองนนทบุรี นนทบุรี

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร: รองนายกเทศมนตรี รุนที่ 6 (รหัสหลักสูตร: 050000000000600006)

ระหวางวันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2565

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
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31 นาย เจษฎา ศุภนิธิวรกุล  รองนายกเทศมนตรี ทม. บางคูรัด บางบัวทอง นนทบุรี

32 นาย ปยพงศ ชางพุม  รองนายกเทศมนตรี ทต. บานบางมวง บางใหญ นนทบุรี

33 นาย มงคล เสือพอน  รองนายกเทศมนตรี ทต. บานบางมวง บางใหญ นนทบุรี

34 นาง ธนิตตา  วิชัด  รองนายกเทศมนตรี ทต. ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย

35 นาย ประสพ พิพวนนอก  รองนายกเทศมนตรี ทต. ถาวร เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย

36 นาย ชยกร อ่ิมอกใจ  รองนายกเทศมนตรี ทต. เชียงรากใหญ สามโคก ปทุมธานี

37 นาย สุรชัย โชววิวัฒนา  รองนายกเทศมนตรี ทม. บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทมุธานี

38 นาง ศุภนิจ ศรีพระราม  รองนายกเทศมนตรี ทม. บางกะดี เมืองปทุมธานี ปทมุธานี

39 พันจาอากาศเอก พินิจ บุญคุม  รองนายกเทศมนตรี ทม. ลําสามแกว ลําลูกกา ปทุมธานี

40 นาย เศรษฐพงษ หลักไชย  รองนายกเทศมนตรี ทม. ลําสามแกว ลําลูกกา ปทุมธานี

41 นาย วีรพงษ พิทักษไพบูลยกิจ  รองนายกเทศมนตรี ทต. หลักหก เมืองปทมุธานี ปทุมธานี

42 นาย มูฮัมหมัด ดือราโอะ  รองนายกเทศมนตรี ทต. รูสะมิแล เมืองปตตานี ปตตานี

43 นางสาว สมาพร มวงวิจิตร  รองนายกเทศมนตรี ทต. ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

44 นางสาว สุพาพร แสงทองลวน  รองนายกเทศมนตรี ทต. ทาหลวง ทาเรือ พระนครศรีอยุธยา

45 นาย ธนาตุล เรงเร็ว  รองนายกเทศมนตรี ทต. เชียงมวน เชียงมวน พะเยา

46 นาย นายเจริญ เจือจาน  รองนายกเทศมนตรี ทต. เชียงมวน เชียงมวน พะเยา

47 นาย ไพรณรงค บัวเทศ  รองนายกเทศมนตรี ทต. บานตอม เมืองพะเยา พะเยา

48 นาย สมพิศ หวานใจ  รองนายกเทศมนตรี ทต. บานสาง เมืองพะเยา พะเยา

49 นาย มงคล คนงาน  รองนายกเทศมนตรี ทต. สบบง ภูซาง พะเยา

50 นาย ปราโมทย ไชยติขะ  รองนายกเทศมนตรี ทต. สบบง ภูซาง พะเยา

51 นาง ดวงฤดี จิตรจํานงค  รองนายกเทศมนตรี ทม. ตะกั่วปา ตะก่ัวปา พังงา

52 นาย สุวิมล สุขหนู  รองนายกเทศมนตรี ทม. ตะกั่วปา ตะก่ัวปา พังงา

53 นาย สงกรานต  อึ้งศรีวงศ  รองนายกเทศมนตรี ทต. หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร

54 นาง สมใจ ยิ้มนุน  รองนายกเทศมนตรี ทต. ทาทอง เมืองพิษณุโลก พิษณุโลก

55 รอยตรี แจง มีบุญ  รองนายกเทศมนตรี ทต. เนินมะปราง เนินมะปราง พิษณุโลก

56 นาย บุญเลิศ โทจําปา  รองนายกเทศมนตรี ทต. ปาแดง ชาติตระการ พิษณุโลก

57 นาง สรวงสุดา คชสาร  รองนายกเทศมนตรี ทต. โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ

58 นาย กัมทร พรจิรเวช  รองนายกเทศมนตรี ทม. ยโสธร เมอืงยโสธร ยโสธร

59 นางสาว นุชิดา สุวแพทย  รองนายกเทศมนตรี ทม. ยโสธร เมอืงยโสธร ยโสธร

60 นาย อาลี ดูดิง  รองนายกเทศมนตรี ทม. เบตง เบตง ยะลา
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61 นาย จรัญ จันทรทิพย  รองนายกเทศมนตรี ทม. เบตง เบตง ยะลา

62 นางสาว สุพิชญชญา ไชโย  รองนายกเทศมนตรี ทต. มาบขา นิคมพัฒนา ระยอง

63 นาย สันติ บุษบาศรี  รองนายกเทศมนตรี ทต. มาบขาพัฒนา นิคมพัฒนา ระยอง

64 นาย กิตติภณ ใจคําตา  รองนายกเทศมนตรี ทต. เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง

65 นาย จิรวัฒน ทาสุรินทร  รองนายกเทศมนตรี ทต. เมืองยาว หางฉัตร ลําปาง

66 นาย เรวัฒน เตปนวงศ  รองนายกเทศมนตรี ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง

67 นาย อภินันท  เศวตชัยวัตร  รองนายกเทศมนตรี ทต. แมปุ แมพริก ลําปาง

68 นาย ภูบดินทร สุปนชมภู  รองนายกเทศมนตรี ทต. แมพริก แมพริก ลําปาง

69 นาย เดชทวี ศรีวิชัย  รองนายกเทศมนตรี ทต. เวียงมอก เถิน ลําปาง

70 นาย รุง ชุมภู  รองนายกเทศมนตรี ทต. เวียงมอก เถิน ลําปาง

71 นาย เศกสิทธิ์ กําแพงศริิชัย  รองนายกเทศมนตรี ทม. วังสะพุง วังสะพุง เลย

72 นางสาว ธนันทกาญจน สมทรัพย  รองนายกเทศมนตรี ทต. เมืองคง ราษีไศล ศรีสะเกษ

73 นางสาว จิราภรณ พรหมวิชัย  รองนายกเทศมนตรี ทต. หนองลาด วาริชภูมิ สกลนคร

74 นาย ประจักษ ชูแกว  รองนายกเทศมนตรี ทม. คลองแห หาดใหญ สงขลา

75 นาย  ชาตรี อยูวัฒนะ  รองนายกเทศมนตรี ทต. เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

76 นาย พันธสิทธิ์ พรหมฤทธิ์  รองนายกเทศมนตรี ทต. เทพารักษ เมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ

77 นาย ธนลภย แตงมณี  รองนายกเทศมนตรี ทต. สวนหลวง กระทุมแบน สมุทรสาคร

78 นาย ประสงค แสงวิรุณ  รองนายกเทศมนตรี ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร

79 นาย ศุภชัย สกุลเต็ม  รองนายกเทศมนตรี ทน. ออมนอย กระทุมแบน สมุทรสาคร

80 นาย สุชาติ ทรงหอม  รองนายกเทศมนตรี ทต. คําพราน วังมวง สระบุรี

81 นาง จิรวรรณ  สารสิทธิ์  รองนายกเทศมนตรี ทต. ทาฉาง ทาฉาง สุราษฎรธานี

82 นาย ณรงคฤทธิ์ เกษเพ็ชร  รองนายกเทศมนตรี ทต. ทาชี บานนาสาร สุราษฎรธานี

83 นาย ศรายุทธ สรีระพร  รองนายกเทศมนตรี ทต. ทาชี บานนาสาร สุราษฎรธานี

84 นาย กมล ดิษฐยานุรักษ  รองนายกเทศมนตรี ทต. ทาทองใหม กาญจนดิษฐ สุราษฎรธานี

85 นาย จูมพจน จันทรเสนา  รองนายกเทศมนตรี ทต. โนนสูงเปลือย ศรีบุญเรือง หนองบัวลําภู

86 นาย พิชัย เขียนจูม  รองนายกเทศมนตรี ทม. หนองบัวลําภู เมืองหนองบัวลําภู หนองบัวลําภู

87 นาย สมคดิ พระสวาง  รองนายกเทศมนตรี ทต. หนองเรือ โนนสัง หนองบัวลําภู

88 นางสาว ศุภานัน อุดมศรี  รองนายกเทศมนตรี ทต. หัวตะพาน หัวตะพาน อํานาจเจริญ

89 นาย พศิน นันทกุล  รองนายกเทศมนตรี ทต. น้ําโสม น้ําโสม อุดรธานี

90 นาย นพดล ศรีโท  รองนายกเทศมนตรี ทม. หนองสําโรง เมืองอุดรธานี อุดรธานี



ลําดับ คํานําหนา ช่ือ นามสกุล ตําแหนงบริหาร อปท. สังกัด อาํเภอ จังหวัด หมายเหตุ

บัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเขารับการฝกอบรม

หลักสูตร: รองนายกเทศมนตรี รุนที่ 6 (รหัสหลักสูตร: 050000000000600006)

ระหวางวันที่ 21 สิงหาคม - 4 กันยายน 2565

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ซอยคลองหลวง 8 ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

91 นาย ปยะ  ปญญา  รองนายกเทศมนตรี ทต. ผาจุก เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ

92 นาย จํานงค บุปผาดี  รองนายกเทศมนตรี ทต. น้ํายืน น้ํายืน อุบลราชธานี



 

 

หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุนที่ 6 

ระหวางวันอาทิตยที่ 21 สิงหาคม – อาทิตยที่ 4 กันยายน 2565 

 

ชื่อ-นามสกุล...................................................................................................................................... 

สังกัด อปท........................................................อําเภอ...................................................................... 

จังหวัด...............................................................เบอรโทรผูเขาอบรม................................................. 

เบอรโทรผูประสานงาน...................................................................................................................... 

 

คาลงทะเบียน 39,000 บาท  

สั่งจายชื่อบัญชี “โครงการศูนยศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร” 

ธนาคารกรงุไทย จํากัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสิต 

บัญชีเลขที่ 475-3-42931-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กรุณาสงเอกสารมาที่ Line : 0906780183 

สําเนาการชําระเงิน 

เอกสารสําหรับการชําระเงินคาลงทะเบียน 



 
 

QR Code กลุมอบรม  

หลักสูตรรองนายกเทศมนตรี รุนท่ี 6 
(เฉพาะผูมีรายชือ่เขาอบรม เทานั้น) 

 

 
 

 

 

***กรุณาแจงยืนยนัเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบ ุคํานําหนา ชื่อ-นามสกลุ สังกัด อาํเภอ จังหวัด 
หรือติดตอเจาหนาที่ประสานงานโครงการฯ  นางสาวเบญจภัทร ชลสงคราม โทรศัพท ๐๙ ๐๖๗๘ ๐๑83 

 

สิ่งที่สงมาดวย 5 



 

 
  
 

การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 

ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
 ๑. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทําการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) จากหนวยงานที่ภาครัฐใหการรับรอง กอน

การเดินทางเขารับการฝกอบรม ไมเกิน 48 ชั่วโมง และใหนําใบรับรองผลการตรวจ มาแสดงตอเจาหนาที่ประจํา
โครงการฯ ในวันรายงานตัว พรอมทั้งสําเนาหลักฐานการไดรับวัคซีนปองกันโควิด-19 ครบโดส ตามจํานวนของวัคซีน
แตละชนิด 

๒. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) อีกครั้ง ณ สถานที่ในวันรายงานตัว 
๓. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหมีเจลแอลกอฮอลลางมือ ทุกจุดเขา - ออกอาคาร หองอบรม 

สํานักงาน หนาลิฟท หองอาหาร ฯลฯ 
๔. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลา           

ที่อยูภายในอาคารของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
๕. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข รวมทั้ง

ดําเนินการตามมาตรการอยางเครงครัด 
๖. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานที่ฝกอบรม 
๗. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอก ที่ไมมีสวนเก่ียวของ       

เขามาภายในอาคารสถานที่กอนไดรับอนุญาต และหามผูเขารับการฝกอบรมฯ ออกนอกพื้นที่สถาบันพัฒนา
บุคลากรทองถ่ิน ตลอดระยะเวลาการฝกอบรม หากมีความจําเปนเรงดวนตองขออนุญาตผูอํานวยการโครงการ
อยางเปนลายลักษณอักษรเทานั้น  

สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น ออกเปนมาตรการเสริมเพื่อปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019           
กรณีฝาฝนระเบียบ/ขอกําหนด ทางสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จะสงตัวกลับทันทีพรอมรายงานใหตนสังกัด
ทราบเพื่อดําเนินการทางวินัยตอไป 

 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 
ชุดเรียน - วันจันทร และพิธีเปด/พิธีปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับ แขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงกายดวย ชุดผาไทย หรือ ผาพื้นถิ่น  
 - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และ วันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย)  

  ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กางเกงสีดํา หรือ กรมทา / รองเทาหุมสนสีดําเทานั้น 
  หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว / กระโปรงสีดํา หรือ สีกรมทา / รองเทาคัทชูสีดําเทานั้น 

ชุดออกกําลังกาย 
   - เสื้อกีฬาสีขาว แขนสั้นมีปก อยางนอย ๓ ตัว 
  - กางเกงกีฬาขายาว สีดํา หรือสีกรมทา อยางนอย ๓ ตัว 
  - รองเทาผาใบ/ถุงเทา สําหรับออกกําลังกาย 
หมายเหตุ 
 ไมอนุญาตใหนําเตารีดผา มาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดเตรียมเตารีด และ สถานที่ไว
บริการแลว) 
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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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หลักสูตร รองนายกเทศมนตร ีรุนที่ 6 

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จงัหวัดปทมุธานี   

 

วันและเวลา 

การบรรยาย 
  ช่ือวิชา 

จํานวน 

(ชั่วโมง) 

วันที่ 21 ส.ค. 65 

14.00-16.00 น.  ลงทะเบียน  

วันที่ 22 ส.ค. 65 

09.00-12.00 น. การพฒันาบุคลิกภาพ และศิลปะการพูดในโอกาส วาระงานตางๆ 3 

13.00-16.00 น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ 3 

วันที่ 23 ส.ค. 65 

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 24 ส.ค. 65 

09.00-12.00 น. ความสาํคัญของแผนพัฒนาทองถิ่นและการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 3 

13.00-16.00 น. การสงเสริมอาชพีเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและรายไดทองถิ่น 3 

16.00-19.00 น. นวัตกรรมการจัดการบริหารสาธารณะของทองถิ่น 3 

วันที่ 25 ส.ค. 65 

09.00-12.00 น. กระแสโลกและทิศทางการพัฒนาทองถิ่นในยุคปจจุบัน 3 

13.00-16.00 น. 

 

บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม

รัฐธรรมนูญ 

3 

วันที่ 26 ส.ค. 65 

09.00–12.00 น. ความรูเก่ียวกับการประชุมสภา การตราขอบัญญัติ คุณสมบัติ ลักษณะ

ตองหามและการพนจากตําแหนงของฝายการเมืองครบั 

3 

13.00-16.00 น. กฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตในราชการสวนทองถ่ิน 3 
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วันที่ 27 ส.ค. 65 

09.00-12.00 น. ขอสังเกตุและขอทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบดานการบรหิารงาน

ทองถ่ิน 

3 

13.00-16.00 น. การปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ การบริหารจัดการภัยพิบัติ และสาธารณ

ภัย   

3 

วันที่ 28 ส.ค. 65 

09.00-12.00 น. การกําหนดนโยบายเชิงสรางสรรคเพื่อจัดกิจกรรม/จัดบริการสาธารณะ

ของทองถิ่น 

3 

13.00-16.00 น. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับผูบรหิารเพื่อการเขาสูระบบรฐับาลดิจิตอล 3 

วันที่ 29 ส.ค. 65 

09.00-12.00 น.  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและวธิีพิจารณาคดีในศาลปกครอง: คําวินจิฉัย

เก่ียวกับการบริหารทองถิ่น 

3 

13.00-16.00 น. ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชน 3 

วันที่ 30 ส.ค. 65 

09.00-12.00 น. การพฒันาคณุภาพและระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

3 

13.00-16.00 น. การบริหารจัดการงบประมาณและการใชจายงบประมาณทองถิ่น 3 

16.00-19.00 น. ประสบการณแกไขปญหาความขัดแยงการทํางานในองคกรและชุมชน 3 

วันที่ 31 ส.ค. 65 

09.00-12.00 น. การจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น 3 

13.00-16.00 น. การทํางานจิตอาสา เพื่อสืบสาน รกัษา ตอยอดพระราชปณิธาน 3 

วันที่ 1 ก.ย. 65 

09.00-12.00 น. เทคนิคและกลยุทธการทําหนาทีร่องนายกเทศมนตรี 3 

13.00-16.00 น. ระบบและรูปแบบการจัดการเมือง ชุมนน และสิ่งแวดลอม 3 

วันที่ 2 ก.ย. 65 

09.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน 6 

วันที่ 3 ก.ย. 65 

09.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน 6 

วันที่ 4 ก.ย. 65 

09.00-12.00 น. ศึกษาดูงาน  3 

   

*  กําหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


