










 

หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุนที่ 8 

ระหวางวันอาทิตยที่ 11 กันยายน – อาทติยที่ 25 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  

หลักสูตรนายกเทศมนตรี รุนที่ 8 
(เฉพาะผูมีรายชือ่เขาอบรม เทานั้น) 

 

 

 

 

 

***กรุณาแจงยืนยนัเพื่อเขารับการฝกอบรมฯ โดยระบ ุคํานําหนา ชื่อ-นามสกลุ สังกัด อาํเภอ จังหวัด 
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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) 

   
 

















-๑- 
 

 

 

 

 

หลักสูตร นายกเทศมนตร ี

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จงัหวัดปทมุธานี   

 

วันและเวลา 

การบรรยาย 
  ช่ือวิชา 

จํานวน 

(ชั่วโมง) 

วันที่ 11 กันยายน 65 

14.00-16.00 น.  ลงทะเบียน  

วันที่ 12 กันยายน 65 

09.00-12.00 น. การพฒันาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในโอกาส วาระงานตาง  ๆ 3 

13.00-16.00 น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ 3 

วันที่ 13 กันยายน 65 

09.00-12.00 น. คุณธรรมและจริยธรรมของผูนําและผูบริหารทองถิ่น 3 

13.00-16.00 น. สิทธิ สวสัดิการและระเบียบการแตงกายขาราชการการเมืองทองถิ่น 3 

16.00 – 19.00 น. แผนยุทธศาสตรชาติ ความเชื่อมโยงการบริหารราชการจากสวนกลาง 

สวนภูมิภาคสูทองถิ่น 

3 

วันที่ 14 กันยายน 65 

09.00-12.00 น. ความสาํคัญของแผนพัฒนาทองถิ่นและการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 3 

13.00-16.00 น. การสงเสริมอาชพีเพื่อพฒันาเศรษฐกิจและรายไดทองถิ่น 3 

16.00-19.00 น. นวัตกรรมการจัดการบริหารสาธารณะของทองถิ่น 3 

วันที่ 15 กันยายน 65 

09.00-12.00 น. กระแสโลกและทิศทางการพัฒนาทองถิ่นในยุคปจจุบัน 3 

13.00-16.00 น. 

 

บทบาทและอํานาจหนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม

รัฐธรรมนูญ 

3 

วันที่ 16 กันยายน 65 

09.00–12.00 น. ความรูเก่ียวกับการประชุมสภา การตราขอบัญญัติ คุณสมบัติ ลักษณะ

ตองหามและการพนจากตําแหนงของฝายการเมืองครับ 

3 

13.00-16.00 น. กฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตในราชการสวนทองถ่ิน 3 
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วันที่ 17 กันยายน 65 

09.00-12.00 น. ขอสังเกตุและขอทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบดานการบรหิารงาน

ทองถ่ิน 

3 

13.00-16.00 น. การปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ การบริหารจัดการภัยพิบัตแิละสาธารณ

ภัย   

3 

วันที่ 18 กันยายน 65 

09.00-12.00 น. การกําหนดนโยบายเชิงสรางสรรคเพื่อจัดกิจกรรม/จัดบริการสาธารณะ

ของทองถิ่น 

3 

13.00-16.00 น. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศสาํหรับผูบรหิารเพื่อการเขาสูระบบรฐับาลดิจิตอล 3 

วันที่ 19 กันยายน 65 

09.00-12.00 น.  วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและวธิีพิจารณาคดีในศาลปกครอง: คําวินจิฉัย

เก่ียวกับการบริหารทองถิ่น 

3 

13.00-16.00 น. ระเบียบและแนวทางการปฏิบัติในการใหความชวยเหลือประชาชน 3 

วันที่ 20 กันยายน 65 

09.00-12.00 น. การพฒันาคณุภาพและระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

3 

13.00-16.00 น. การบริหารจัดการงบประมาณและการใชจายงบประมาณทองถิ่น 3 

16.00-19.00 น. ประสบการณแกไขปญหาความขัดแยงการทํางานในองคกรและชุมชน 3 

วันที่ 21 กันยายน 65 

09.00-12.00 น. การจัดการและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น 3 

13.00-16.00 น. การทํางานจิตอาสา เพื่อสืบสาน รกัษา ตอยอดพระราชปณิธาน 3 

วันที่ 22 กันยายน 65 

09.00-12.00 น. เทคนิคและกลยุทธการทําหนาที่นายกเทศมนตร ี 3 

13.00-16.00 น. ระบบและรูปแบบการจัดการเมือง ชุมนน และสิ่งแวดลอม 3 

วันที่ 23 กันยายน 65 

09.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน 6 

วันที่ 24 กันยายน 65 

09.00-16.00 น. ศึกษาดูงาน 6 

วันที่ 25 กันยายน 65 

09.00-12.00 น. ศึกษาดูงาน  3 

   

*  กําหนดการและวิทยากรอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 


