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การเตรียมตัวเขารับการฝกอบรม 
ตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

1. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่นจัดใหมีการตรวจหาเชื้อโควคิ-19 (ATK) ณ สถานท่ีในวันรายงานตัว 

2. จัดใหมีแอลกอฮอลเจล ทุกจุดเขา-ออกอาคาร หองอบรม สํานักงาน หนาลฟิท ฯลฯ 
3. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ จัดเตรียมหนากากอนามัยหรือหนากากผา เพื่อสวมใสตลอดระยะเวลาที่อยู

ภายในอาคารสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
4. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จัดใหนั่งเวนระยะตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขรวมทั้งดําเนินการ 

ตามมาตรการอยางเครงครัด 
5. ใหผูเขารับการฝกอบรมฯ ทุกคน ติดปายแสดงตนตลอดเวลาที่อยูภายในอาคารสถานท่ีฝกอบรม 
6. สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ินเปนพื้นที่ควบคุม ไมอนุญาตใหบุคคลภายนอกท่ีไมมีสวนเกี่ยวของเขามา

ภายในอาคารสถานท่ีกอนไดรับอนุญาต  
 
 

ระเบียบการแตงกายระหวางการฝกอบรม 

 
ชุดเรียน  -วันจันทร และพิธีเปด และพิธีปด แตงเครื่องแบบสีกากี คอพับแขนยาว 
  - วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี แตงการดวยชุดผาไทย หรือผาพื้นถิ่น  
  - วันรายงานตัวเพื่อเขารับการฝกอบรม และวันอบรม (วันพุธ/วันศุกร/เสาร/อาทิตย) 

 ชาย เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กางเกงสีดําหรือกรมทา/รองเทาหุมสนสีดํา 
 หญิง เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว/กระโปรงสีดําหรือสีกรมทา/รองเทาคัทชูสีดํา 

 
 

หมายเหตุ- ไมอนุญาตใหนําเตารีดผามาใชในหองพักโดยเด็ดขาด (สถาบันฯ ไดจัดสถานที่ พรอมมีเตารีดไวบริการแลว) 
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หลักสูตร  นายกเทศมนตรี 
********************************** 

 
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
ยิ่งและเปนกลไกหลักตอการกําหนดทิศทางการบริหาราชการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อันจะกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตามเจตนารมณของการกระจายอํานาจและตอบสนองความตองการของประชาชน  
 นายกเทศมนตรี นับเปนบุคลากรทองถิ่นจากฝายการเมืองซึ่งมีบทบาทสําคัญอยางยิ ่งต อการ
บริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับเมืองขนาดใหญและกลาง เนื่องจากเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด
ของบุคลากรฝายบริหาร ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน รวมท้ังลูกจางในสังกัดทุกประเภท เปนผูมีบทบาท
สําคัญในการกํากับ ดูแลการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 
ภารกิจและอํานาจหนาท่ี และจะตองเปนบุคลากรท่ีคอยกําหนดทิศทาง ควบคุม กํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ภาพรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีศักยภาพในการบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความตองการของ
ประชาชนในเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ และเปนไปตามนโยบายที่ไดใหไวตอนสมัครเขารบัการเลือกตั้ง 
 สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน ในฐานะหนวยงานที่มีภารกิจและอํานาจหนาที่ตามกฎหมายในการ
ฝกอบรมและพัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จึงไดจัดทําหลักสูตรนายกเทศมนตรีขึ้น เพื่อ
ดําเนินการฝกอบรมและพัฒนานายกเทศมนตรีของเทศบาล ใหมีความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะเปนผูนําที่
มีวิสัยทัศน สามารถนําพาองคกร กําหนดทิศทางการบริหารงานไดอยางมืออาชีพ มีความเขาใจในบทบาท
อํานาจหนาท่ีของตนเองและองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความรูเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางรูปแบบการ
บริหารราชการแผนดินสวนตาง ๆ กับนโยบายรัฐบาล มีความเขาใจแนวทางปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เก่ียวกับ
การกระจายอํานาจอันถูกตอง รวมทั้งเขาใจแนวทางการบริหารงานรูปแบบตาง ๆ และเปนผูที่มีคุณธรรมและ
จรยิธรรมในการวางตนและบริหารงานเพ่ือประโยชนสุขของประชาชนในพื้นที่ 
3) วัตถุประสงค 
 3.1 เพื่อพัฒนาใหนายกเทศมนตรีเปนผูนําที่มีวิสัยทัศน เปนผูมีความรู ความเขาใจในบทบาทอํานาจ
หนาที่ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามกฎหมาย หลักการจัดบริการสาธารณะ และบทบาท อํานาจหนาที่
ของตนเอง 
 3.2 เพื่อพัฒนาใหนายกเทศมนตรีมีความรู ความเขาใจในระเบียบ กฎหมาย และวิธีปฏิบัติราชการดาน
ตาง ๆ ที่ถูกตอง เพื่อนําไปใชในการกําหนดนโยบายและบริหารงานเพ่ือตอบสนองความตองการของประชนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
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 3.3 เพื่อใหนายกเทศมนตรีสามารถกําหนดนโยบายโดยไมขัดตอกฎหมาย และรับผิดชอบการบริหาร
ราชการ การสั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนไปตามกฎหมาย 
ระเบียบและขอบังคบัที่เก่ียวของ 
 3.4 เพื่อใหนายกเทศมนตรีไดทราบแนวทางการปฏิบัติตนและการวางตนใหเหมาะสมกับการเปน
เจาหนาที่รัฐที่ดีและมีความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

4) กลุมเปาหมาย  
 - นายกเทศมนตรีของเทศบาลทุกประเภท 
 รวม จํานวน 70 คน/รุน 

5) ระยะเวลาการศึกษาอบรม 2 สัปดาห  15 วัน 
 - พิธีเปด - ปด 1 วัน 
 - ศึกษาในชั้นเรียน 10 วัน 
 - สันทนาการและสุขภาพ 1 วัน  
 - ดูงาน 3 วัน 

6) โครงสรางหลักสูตร 
ที ่ การศึกษาอบรม จํานวนวิชา/หัวขอ จํานวนช่ัวโมง 
1 
 

2 

หมวดวิชาพื้นฐานและเฉพาะ
ตําแหนง 
หมวดวิชาพัฒนาวิสัยทัศนและ
หลักการบริหาร 

9 
 

14 

27 
 

43 

รวม 23 70 

 
หมวดวิชาพื้นฐานและเฉพาะตําแหนง (9 วิชา 24 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. กฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตในราชการสวนทองถ่ิน   3 ชั่วโมง 
 7. ขอสังเกตและขอทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบดานการบริหารงานทองถ่ิน  3 ชั่วโมง 
 8. ประสบการณแกไขปญหาความขัดแยงการทํางานในองคกรและชุมชน  3 ชั่วโมง 
 9. คุณธรรม จริยธรรมของผูนําและผูบริหาร      3 ชั่วโมง 

หมวดวิชาพัฒนาวิสัยทัศนและหลักการบริหาร (14 วิชา 43 ชั่วโมง)   จํานวน 
 1. ความสําคัญของแผนพัฒนาทองถ่ินและการจัดทําแผนพฒันาทองถ่ิน   3 ชั่วโมง 
 2. ระบบและรูปแบบการจัดการเมือง ชุมชน และสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพ  3 ชั่วโมง 
 3. การบริหารจัดการงบประมาณและการใชจายงบประมาณทองถิ่น   3 ชั่วโมง 
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 4. การกําหนดนโยบายเชิงสรางสรรคเพื่อจัดกิจกรรม/จัดทําบริการสาธารณะของทองถ่ิน 3 ชั่วโมง  
 5. การจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาทองถิ่น   3 ชั่วโมง 
 6. การพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดลอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 3 ชั่วโมง 
 7. การปองกันแกไขปญหาภัยพิบัติการบริหารจัดการภัยพิบัติและสาธารณภัยฉุกเฉิน 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 
 14. การสมาคมและการเขาสังคมเพื่อสุขภาพดวยการรองเพลงและกิจกรรมเขาจังหวะ 4 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 
 ผูเขารับการฝกอบรมจะตองเขารับการศึกษาอบรมในชั้นเรียนรวมจํานวนรายวิชาที่เขารวมแลวตองไมต่ํา
กวารอยละ 80 ของจํานวนวิชาที่อบรมทั้งหมด จึงจะมีสิทธิไดรับประกาศนียบัตรสําเร็จการศึกษาอบรมและ
เข็มวิทยาฐานะของสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน 
 

************************* 
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หลักสูตร นายกเทศมนตร ี

ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น จงัหวัดปทมุธานี   

 

วันและเวลา 

การบรรยาย 
  ช่ือวิชา 

จํานวน 

(ชั่วโมง) 

วันที่ 1 

14.00-16.00 น.  ลงทะเบียน  

วันที่ 2 

09.00-12.00 น. การพฒันาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในโอกาส วาระงานตาง  ๆ 3 

13.00-16.00 น. พิธีเปดและบรรยายพิเศษ 3 

วันที่ 3 

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 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

ตองหามและการพนจากตําแหนงของฝายการเมืองครับ 

3 

13.00-16.00 น. กฎหมายปองกันและปราบปรามการทุจริตในราชการสวนทองถ่ิน 3 
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วันที่ 7 

09.00-12.00 น. ขอสังเกตุและขอทักทวงจากหนวยงานตรวจสอบดานการบรหิารงาน

ทองถ่ิน 

3 

13.00-16.00 น. การปองกันและแกไขปญหาภัยพิบัติ การบริหารจัดการภัยพิบัตแิละสาธารณ

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. เทคนิคและกลยุทธการทําหนาที่นายกเทศมนตร ี 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 








