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รายละเอียดหลักสูตรวุฒบิัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปี 2564 รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM (วพท.64) 

หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งในด้านการพัฒนาพ้ืนที่ 
การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยที่รากฐาน 
แต่อย่างไรก็ตามการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเผชิญปัญหาและอุปสรรคหลากหลายประการ 
อาทิ ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ปัญหาในพื้นที่ที่ยังแก้ไขไม่ได้เพียงล าพังประกอบกับบริบทใหม่ของการเมืองใน
ประเทศ และสถานการณ์โลกที่ท้องถิ่นเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ 
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิรูปทางการเมืองการปกครอง ฯลฯ ล้วนแต่ถือได้ว่า
เป็นความท้าทายใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งโดยตรงและอ้อม จึงเป็น
หน้าที่และความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรู้เท่าทันสถานการณ์ ด าเนินงานเชิงรุก 
เตรียมการรองรับเพ่ือให้ประชาชนและชุมชนได้รับผลกระทบเชิงลบให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันสามารถสร้าง
โอกาสแก่ท้องถิ่นและประชาชนในอนาคตด้วย ภายใต้บริบทเหล่านี้ ผู้น าและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการท างาน จากทัศนคติแบบท าไปวันๆ แบบเดิมๆ  และ
เหมือนๆกัน มาสู่ทัศนคติการท างานที่เชื่อมั่นว่าท้องถิ่นท าได้ ก้าวข้ามพันธนาการของความเป็นระบบราชการ
หรือวิถีเดิมที่แก้ปัญหาไม่ได้ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งที่การพัฒนาท้องถิ่นและ
ประโยชน์สุขของประชาชนในระยะยาว ทัศนคติแบบนี้จะปลุกเร้าให้ผู้น าและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีพลังเชิงสร้างสรรค์ที่จะน าเสนอนวัตกรรมทางการบริหารในการท างานมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดพลัง
ทวีคูณ (synergy) ในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น 

จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จึ งได้จัดให้มี 
“หลักสูตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมุ่งให้เกิดการสร้างแรงบันดาล
ใจและความตระหนัก น าไปสู่การพัฒนายกระดับการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ มีเป้าหมาย
ส าคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดัน หนุนเสริม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พัฒนากิจกรรมและการ
ด าเนินงานอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ สนุกไปกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทางการ
บริหารในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างสัมฤทธิ์ผล พร้อมที่จะรังสรรค์การด าเนินงานดี ๆ เป็นแบบอย่างแก่ท้องถิ่น
ไทยในภาพรวม 
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วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. ได้เรียนรู้และวิเคราะห์บริบทเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังทางตรงและทางอ้อม 

2. ได้เรียนรู้และวิเคราะห์การบริหารงานในปัจจุบันที่มุ่งสู่การด าเนินงานเชิงรุก และเสริมสร้างนวัตกรรม
ในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

3. ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ กับนักวิชาการและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในบริบทท้องถิ่นไทย 

รูปแบบการจัดการศึกษาอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM 

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กระจายตัวอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน                   
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า ขอยกเลิกก าหนดการอบรมเดิมที่จัดการเรียนการ
สอน ณ สถาบันพระปกเกล้า ระหว่างวันที่ 18-24 พฤษภาคม 2564 และปรับเปลี่ยนเป็นรูปแบบเรียน
ออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ระหว่างวันที่ 18 พ.ค. – 8 มิ.ย. 2564 โดยแบ่งการเรียนออนไลน์จ านวน  4 
สัปดาห์ ดังนี้ 

o สัปดาห์แรก : วันอังคาร 18 พ.ค. - วันพฤหัสบดี 20 พ.ค. 2564 (3 วัน) 
o สัปดาห์สอง : วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. - วันอังคารที่ 25 พ.ค. 2564 (2 วัน) 
o สัปดาห์สาม : วันอังคาร 1 มิ.ย.– วันพุธ 2 มิ.ย. 2564 (2 วัน) 
o สัปดาห์สี่ : วันอังคาร 8 มิ.ย. 2564 (1 วัน) น าเสนอผลงานโครงการฯ 

โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เวลาการศึกษาอบรมใน
หลักสูตรฯ ทั้งสิ้นจ านวน 42 ชั่วโมง แบ่งเป็น  

กลุ่มวิชาที่ 1 : ความท้าทายและทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต (21 ชั่วโมง) จ านวน 7 
วิชา 

1) ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือบริบทการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต        
(3 ชั่วโมง) 

2) การบริหารท้องถิ่นภายใต้บริบทและความท้าทายใหม่ (3 ชั่วโมง) 
3) การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน (3 ชั่วโมง) 
4) แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 
5) การบริหารการเงินและการคลังท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 
6) ผู้น าท้องถิ่นกับการบริหารงานตามมาตรฐานธรรมาภิบาล (3 ชั่วโมง) 
7) การบริหารทีมงานในภาวะวิกฤติ (3 ชั่วโมง) 

 
 
 



หลักสตูรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2564                                                 
-3- 

 
กลุ่มวิชาที่ 2 : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีส าคัญส าหรับการบริหารงานในปัจจุบัน (9 ช่ัวโมง) จ านวน 
3 วิชา 
1) กฎหมายวิธีปฏิบัติทางปกครองในการบริหารงานท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 
2) สตง.กับการบริหารงานท้องถิ่นในปัจจุบัน (3 ชั่วโมง ) 
3) กฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (9 ชั่วโมง) 
กลุ่มวิชาที่ 3 : การเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐานการบริหารงานท้องถิ่น (6 ช่ัวโมง) จ านวน 2 

วิชา 
1) คลินิกเพ่ือการพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการจัดบริการ

สาธารณะที่เป็นเลิศ (6 ชั่วโมง) 
2) เทคนิคการน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 

 
การศึกษาดูงาน  (3 ชั่วโมง) 
ปรับเป็นการศึกษาดูงานออนไลน์ผ่านระบบโปรแกรม ZOOM โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้ผ่าน

ประสบการณ์และตัวอย่างกิจกรรมความส าเร็จ ตลอดจนปัจจัยส าคัญในการบริหารงานของกรณีศึกษา 
 

ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาอบรม 

สถาบันฯ ไม่เรียกเก็บค่าลงทะเบียนใดๆ จากการศึกษาอบรมแบบออนไลน์ ส าหรับหลักสูตรฯ นี้ และ                 
หากท่านส าเร็จการศึกษาเรียบร้อยแล้ว ทางหลักสูตรจะมอบเอกสารประกอบการบรรยายแบบรูปเล่มที่
สมบูรณ์ครบทุกวิชาให้ท่านต่อไป 

 

เงื่อนไขการผ่านการอบรมในหลักสูตรฯ แบบออนไลน์ 

1. มีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของเวลาเรียนผ่านระบบออนไลน์   

2. มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากรผู้สอนในหลักสูตรฯ 

 การท าแบบทดสอบรายวิชาก่อนเรียน (Pre-Test)  -- ท าครั้งเดียว โดยท าในวันที่ 18 
พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00-15.00 น. 

 การท าแบบทดสอบรายวิชาหลังเรียน (Post-Test) -- ท าหลังการเรียนการสอนในแต่ละ
วัน ช่วงเวลา 16.00-16.30 น. (เฉพาะการเรียนสัปดาห์ที่ 2 และสัปดาห์ที่ 3)  

 การท าแบบประเมินผลความพึงพอใจ -- ท าหลังการเรียนการสอนในแต่ละวัน ช่วงเวลา 
16.00-16.30 น. (ทุกวันที่มีการเรียนการสอน) 

 กิจกรรมอ่ืนๆ ที่ทางวิทยากรมอบให้ระหว่างการบรรยาย/สัมมนา (หากมี) 
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ก าหนดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom 
 

สัปดาห์แรก : วันอังคาร 18 พ.ค. - วันพฤหัสบดี 20 พ.ค. 2564 (3 วัน) 

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม 2564 
เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

08.30-09.00 น. 
นักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียน ชี้แจงแนวทางการศึกษาอบรมผ่านระบบ 
ZOOM 

นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 

09.00-12.00 น. 
พิธีเปิดการศึกษาอบรมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ความท้าทายและการ
บริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือการจัดบริการสาธารณะ” 

ศ.วุฒิสาร ตันไชย 

13.00–14.00 น. 
แนะน าหลักสูตร เงื่อนไขการจบหลักสูตร และข้อปฏิบัติการเข้าเรียนผ่าน
ระบบ ZOOM 

นายภควัต อัจฉริยปัญญา 

14.00-15.00 น. นักศึกษาเข้าทดสอบรายวิชาก่อนเรียน (Pre-Test)  
ผ่านระบบ Google Form 

นางสาวอภิวรรณ ซักเซ็ค 

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 
08.30-09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียน  

09.00-11.30 น. บรรยาย เรื่อง “การบริหารทีมงานในภาวะวิกฤติ” รศ.ดร.จุฑามาศ แก้วพิจิตร 
11.30-12.00 น. เวลาถกแถลงและแลกเปลี่ยน  

13.00-15.30 น. สัมมนาเรื่อง “ความท้าทายภายใต้เศรษฐกิจ สังคม การเมืองในปัจจุบัน” 
รศ.ตระกูล มีชัย และ 
รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์  ชัชวาลย์ 

15.30-16.00 น. เวลาถกแถลงและแลกเปลี่ยน  
วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 
08.30-09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียน  
09.00-12.00 น.   ศึกษาดูงาน (ผ่านระบบออนไลน์) เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่ 

หัวข้อ “การจัดท าบริการสาธารณะด้วยเทคโนโลยีและฐานข้อมูล” 
ผู้บริหาร/วิทยากรจาก
เทศบาลฯ 
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สัปดาห์ทีส่อง : วันจันทร์ที่ 24 พ.ค. - วันอังคารที่ 25 พ.ค. 2564 (2 วัน) 

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม 2564 
เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

08.30-09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียน  

09.00-11.30 น. 
บรรยาย เรื่อง “ผู้น าท้องถิ่นกับการบริหารงานตามมาตรฐาน 
ธรรมาภิบาล” 

ดร.อรพินท์ สพโชคชัย 

11.30-12.00 น. เวลาถกแถลงและแลกเปลี่ยน  
13.00-15.30 น. บรรยาย เรื่อง “การบริหารการเงินและการคลังท้องถิ่น” ศ.ดร. สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 
15.30-16.00 น. เวลาถกแถลงและแลกเปลี่ยน  
16.00-16.30 น. สอบหลังเรียน (สอบ Post-Test ผ่านระบบ Google Form)  

 
วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 
08.30-09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียน  
09.00-11.30 น. บรรยาย เรื่อง “แผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 
11.30-12.00 น. เวลาถกแถลงและแลกเปลี่ยน  

13.00-15.30 น. 
บรรยาย เรื่อง “รูปแบบเทคนิคการน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์”
ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ 

15.30-16.00 น. เวลาถกแถลงและแลกเปลี่ยน  
16.00-16.30 น. สอบหลังเรียน (สอบ Post-Test ผ่านระบบ Google Form)  

 

สัปดาห์ทีส่าม : วันอังคาร 1 มิ.ย.– วันพุธ 2 มิ.ย. 2564 (2 วัน) 

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 
เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

08.30-09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียน  

09.00-11.30 น. 
บรรยาย เรื่อง “กฎหมายป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น” 

อาจารย์ทินกร  
เขมะวิชานุรัตน์ 

11.30-12.00 น. เวลาถกแถลงและแลกเปลี่ยน  
13.00-15.30 น. บรรยาย เรื่อง “สตง.กับการบริหารงานท้องถิ่น” อาจารย์มณเฑียร เจริญผล 
15.30-16.00 น. เวลาถกแถลงและแลกเปลี่ยน  
16.00-16.30 น. สอบหลังเรียน (สอบ Post-Test ผ่านระบบ Google Form)  
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วันพุธที่ 2 มิถุนายน 2564 
08.30-09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียน  
09.00-11.30 น. บรรยาย เรื่อง “การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน” รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล 
11.30-12.00 น. เวลาถกแถลงและแลกเปลี่ยน  

13.00-15.30 น. 
บรรยาย เรื่อง “กฎหมายวิธีปฏิบัติทางปกครองในการบริหารงาน
ท้องถิ่น” 

ดร.มาโนช นามเดช 

15.30-16.00 น. เวลาถกแถลงและแลกเปลี่ยน  
16.00-16.30 น. สอบหลังเรียน (สอบ Post-Test ผ่านระบบ Google Form)  

 

สัปดาห์ทีส่ี่ : วันอังคาร 8 มิ.ย. 2564 (1 วัน) น าเสนอผลงานโครงการฯ 

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน 2564 
เวลา หัวข้อวิชา วิทยากร 

08.30-09.00 น. นักศึกษาลงทะเบียนเข้าเรียน  
09.00-16.00 น. 
กลุ่มท่ี 1  
 

09.00-09.30 น. บรรยาย “คลินิกเพ่ือการพัฒนาการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ” 
09.30-16.00 น. น าเสนอโครงการ  

ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์ 

09.00-16.00 น. 
กลุ่มท่ี 2  
 

09.00-09.30 น. บรรยาย “คลินิกเพ่ือการพัฒนาการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ” 
09.30-16.00 น. น าเสนอโครงการ 

รศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชชัวาลย์ 

09.00-16.00 น. 
กลุ่มท่ี 3 
 

09.00-09.30 น. บรรยาย “คลินิกเพ่ือการพัฒนาการบริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ” 
09.30-16.00 น. น าเสนอโครงการ 

รศ.ตระกูล มีชัย  

 


