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 หลักสูตรประกาศนยีบัตรกฎหมายท้องถิ่น รุ่นที่ 11 
 
1. หลักการและเหตุผล  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามหลักการกระจายอ านาจทางพ้ืนที่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้จัดท าบริการสาธารณะให้กับประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งในการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นจ านวนมาก ทั้งที่ใช้บังคับกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรส่วนท้องถิ่นโดยตรง ที่ให้อ านาจองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น บุคลากรส่วนท้องถิ่น ไปใช้บังคับกับบุคคลอ่ืน และท่ีก าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กรอ่ืน รวมทั้งก าหนดกลไกการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ถูกต้องเหมาะสม โปร่งใส เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และชอบด้วยกฎหมาย  

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดให้มีหลักสูตรประกาศนียบัตรด้าน
กฎหมายท้องถิ่น ส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจและขอบเขตการใช้อ านาจหน้าที่ของตน ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง เหมาะสม และชอบด้วยกฎหมาย 
 
2. วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมี
ทักษะในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งทราบขั้นตอน วิธีการ และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กฎหมาย
แต่ละฉบับได้ก าหนดไว้ 

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถปรับใช้กฎหมายกับการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 
3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาและฝึกอบรม  

ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร โดยไม่เป็นผู้ค้าง/ผิดนัด
ช าระหนี้ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.1 เป็นผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น เลขานุการ ที่ปรึกษาผู้บริหารท้องถิ่น  
1.2 เป็นพนักงาน ข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.3 เป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวง กรม ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจสู่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
4. เป็นผู้น าชุมชน หรือประชาชนทั่วไปผู้มีความสนใจในเรื่องการปกครองท้องถิ่น 
 

4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม  
รุ่นละ 80 คน  
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5. เนื้อหาของหลักสูตร  
การเรียนการสอนในหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 180 ชั่วโมง  ประกอบไปด้วย 
 ปฐมนิเทศ 12 ชั่วโมง 
 การบรรยายในชั้นเรียน  132 ชั่วโมง 
 การศึกษาดูงาน  18 ชั่วโมง 
 เอกสารวิชาการกลุ่ม  12 ชั่วโมง  
 ปัจฉิมนิเทศ 6 ชั่วโมง 
 

กลุ่มวิชาที ่1 แนวคิดและหลักกฎหมายทั่วไปเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น (12 ช่ัวโมง)  
 นิติปรัชญา : หลักกฎหมายมหาชนและหลักกฎหมายเอกชนส าหรับการบริหารราชการแผ่นดิน  
 กฎหมาย : เครื่องมือที่จ าเป็นส าหรับการบริหารงานท้องถิ่น  
 แนวคิด ข้อพึงระวัง และการบังคับใช้กฎหมาย  
 รัฐธรรมนูญ : แม่บทแห่งการปกครองท้องถิ่น  

 

 กลุ่มวิชาที ่2 กฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและสภา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (15 ชั่วโมง)  

 การเลือกตั้งในบริบทของท้องถิ่น  
 ฝ่ายบริหาร และสภาท้องถิ่น :  โครงสร้าง ความสัมพันธ์ อ านาจหน้าที่ เงื่อนไข และข้อจ ากัดในการท า

หน้าที่ตามกรอบกฎหมาย  
 หลักการว่าด้วยคุณสมบัติ ข้อห้าม การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง และการสอบสวนผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมือง 
 การประชุมสภา และการตราข้อบัญญัติท้องถิ่น  
 สัมมนาประเด็นกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและ

สภา  
 

กลุ่มวิชาที ่3 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (69 ชั่วโมง) 
 
      3.1 อ านาจหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ 

 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านสิ่งแวดล้อม 
 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการสาธารณสุข  
 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการขุดดิน ควบคุมอาคาร และถมดิน  
 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านผังเมือง 
 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการคุ้มครองที่สาธารณะ  
 อ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายการกระจายอ านาจ  
 การร่างกฎหมายและการจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่น 
 การด าเนินการของ อปท. เกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
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 การให้ประชาชน/ชุมชน/เอกชน มีส่วนร่วมในกิจการของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (PPP) 
(กรณีศึกษาความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

 สัมมนาประเด็นอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 สัมมนาประเด็นการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่น  

- รูปแบบใหม่ในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- ยุทธศาสตร์ชาติกับความท้าทายในการพัฒนาท้องถิ่น 
 

3.2 อ านาจหน้าที่ในการบริหารงานบุคคล 
 ปัญหาและทิศทางระบบบริหารงานบุคคล 
 วินัยในระบบการบริหารงานบุคคล  
 สัมมนาประเด็นบริหารงานบุคคลท้องถิ่น  

 
3.3 อ านาจหน้าที่ในการบริหารการเงินการคลัง 
 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น:หลักการ วิธีการด าเนินการ และข้อพึงระวัง  
 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ และการจัดท างบประมาณรายจ่าย  
 การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
 โครงสร้าง การจัดเก็บรายได้ การหาประโยชน์ในทรัพย์สิน และการกู้เงินจากแหล่งต่างๆ  
 กฎหมายว่าด้วยพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญา  
 สัมมนาประเด็นการบริหารการเงิน การคลัง 

 
กลุ่มวิชาที่ 4 การก ากับดูแลและตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (30 ชั่วโมง)  

 ระบบการก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 วิธีปฏิบัติทางปกครอง  
 ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  
 ประสบการณ์และข้อสังเกตเก่ียวกับการตรวจสอบการด าเนินงานของกระทรวงมหาดไทย  
 ป.ป.ช. กับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ป.ป.ท. กับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 วินัยการเงินการคลัง และ ข้อสังเกตเก่ียวกับการตรวจสอบการด าเนินงานของ สตง.  
 สัมมนาการมีส่วนร่วมของประชาชน :ประสบการณ์การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมกับชุมชน 
 

กลุ่มวิชาที่ 5 การด าเนินคดทีี่เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 ช่ัวโมง)  
 การด าเนินคดีแพ่งและคดีอาญา  
 ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  
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6. วิธีการศึกษาอบรม  
1) การบรรยาย โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยการน าเสนอภาพรวมของกฎหมายแต่ละฉบับ ประกอบกับ

การน าเสนอกรณีศึกษาและโจทย์ปัญหาต่างๆ  
2) การสัมมนากลุ่มย่อย (workshop) เพ่ือวิเคราะห์ปัญหา  เสนอความเห็น และซักถามปัญหาร่วมกันของ 

ผู้เข้ารับการอบรม 
3) การศึกษาจากเอกสารประกอบการบรรยายและกรณีศึกษา เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ฝึกคิด 

วิเคราะห์ และการน ากฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
  
7. ระยะเวลาในการศึกษาอบรม  

 การศึกษาอบรมโดยรวมประมาณ 5 เดือน เรียนสัปดาห์ละ 2.5 วัน คือ วันศุกร์ วันเสาร์ และวัน
อาทิตย์(ครึ่งวัน) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. หรือวันอื่นตามที่สถาบันก าหนดเพ่ิมเติม 
 

8. สถานที่จัดการเรียนการสอน  
ห้องภูวนาถประชาธิปก ชั้น 5 อาคารจอดรถ (ฝั่งห้องอบรม) สถาบันพระปกเกล้า อาคารศูนย์ราชการ

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ หรือสถานที่อ่ืนที่สถาบันฯ 
ก าหนด 

 
9. เงื่อนไขการจบหลักสูตร  

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่จะได้รับประกาศนียบัตร ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
 มีเวลาในการศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาเรียนในห้องเรียน 
 ได้รับการประเมิน “ผ่าน” ในการสอบรายกลุ่มวิชา 
 ผ่านการประเมินผลขั้นสุดท้ายในการจัดท าและน าเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม 

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการศึกษาต้องแสดงความสามารถให้เห็นว่า มีความรู้จากการศึกษาอบรม และ
สามารถน าความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติจริง  

 เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานตามที่สถาบันฯ ก าหนด 
 ไม่ด าเนินการใดๆอันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า 

 
10. ประกาศนียบัตรและเข็มวิทยฐานะท่ีจะได้รับ  

1) ประกาศนียบัตรกฎหมายท้องถิ่น  
2) เข็มวิทยฐานะระดับประกาศนียบัตรจากสถาบันพระปกเกล้า  

 
11. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง  
เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ 02-141-9576, 02-141-9565-69 โทรสาร 02-143-8175 
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12. ค่าธรรมเนียม 
 ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 69,000 บาท (หกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ไม่รวมการศึกษาดูงาน

ต่างประเทศ โดยมีรายละเอียดเฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา 69,000 บาท ดังนี้ 
- การเรียนการสอนในชั้นเรียน ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าเอกสารตลอดหลักสูตร  

(ไม่รวมค่าเดินทางและที่พัก) 
- กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ ค่าเดินทางจากสถาบันไปสถานที่จัดกิจกรรม ค่าอาหาร 

และค่าที่พัก (ต่างจังหวัด ทั้งนี้ การเข้าพักโรงแรมจะเป็นห้องพักคู่ 2 ท่าน/ห้อง/คืน) (ตามที่
หลักสูตรก าหนด)  
 

หมายเหตุ: การศึกษาดูงานต่างประเทศขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ณ ขณะนั้น 
หากสถานการณ์โรคระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 รุนแรง/สถานการณ์ประเทศที่ศึกษาดูงานไม่ปกติ 

ทางสถาบันฯ จะด าเนินการจัดการศึกษาดูงานในประเทศทดแทน 
 
13.แผนที่ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า  

ห้องอบรมสถาบันพระปกเกล้า ตั้งอยู่บริเวณอาคารจอดรถชั้น 5 ชั้นดาดฟ้า)  ศูนย์ราชการฯ              
ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ ท่านสามารถมาได้โดยการขับรถเข้ามาที่ป้ายทางเข้าที่ 3 แล้วขับขึ้นมาที่ชั้น
ดาดฟ้า 

 
 


