
 
 

 
 

หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถของสมาชิกสภาท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจ าปี 2564 
(รูปแบบออนไลน์) 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 

 การปกครองท้องถิ่น ถือเป็นหัวใจส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตย และเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนา
ท้องถิ่น ทั้งนี้ ในหลักการการปกครองท้องถิ่นและการกระจายอ านาจนั้น มีความมุ่งหวังให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกที่ส าคัญในการพัฒนาประชาธิปไตยระดับ
ท้องถิ่น อย่างไรก็ตามเพ่ือให้การพัฒนาประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นบรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังนั้น มีความ
จ าเป็นต้องให้ความส าคัญกับหลายองค์ประกอบ เริ่มตั้งแต่การก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ทักษะในการปฏิบัติงาน
ของข้าราชการส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งระบบการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไม่
ว่าจะเป็นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานคณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่วนราชการและสถาบันวิชาการต่างๆ  

 ที่ผ่านมาเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
สถาบันวิชาการส่วนใหญ่มุ่งเน้นและให้ความส าคัญในการพัฒนาทักษะการบริหารงานให้แก่ผู้บริหารและ
ข้าราชการท้องถิ่น มากกว่าการพัฒนาทักษะหรือสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น ที่ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ “สภาท้องถิ่น”  

 ด้วยเหตุนี้ สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งเห็นความส าคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ให้แก่ นักการเมือง ข้าราชการและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้จัดการ
เรียนการสอนหลักสูตรวุฒิบัตร “การพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น” โดยมุ่งหวังให้สมาชิกสภาท้องถิ่น
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าทีข่องสมาชิกสภาท้องถิ่นที่พึงปรารถนา สามารถด าเนินงานตามบทบาท
หน้าที่ที่กฎหมายก าหนด รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการด าเนินงาน เพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถ
น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการท างาน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวมสามารถบริหารงานได้
อย่างเหมาะสม เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในปัจจุบัน  
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ ความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่น 
และภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานของสภาท้องถิ่น 



 
 

3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล อันจะส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมปรับเปลี่ยนทัศนคติในการท างานเพ่ือมุ่งสู่การปฏิบัติงานตามบทบาท
หน้าที่ของฝ่ายสภาท้องถิ่นอย่างมีดุลยภาพและสร้างสรรค์ อันจะน าไปสู่วัฒนธรรมการเมืองท้องถิ่น
ที่พึงปรารถนา 

 

3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 จ านวนรุ่นละไม่เกิน 100 คน 

 

5. เนื้อหาหลักสูตร 
หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถของสมาชิกสภาท้องถิ่น แบ่งเนื้อหาของหลักสูตรออกเป็น        

4 หมวด 48 ชั่วโมง จ านวน 14 หัวข้อวิชา ดังนี้ 
หมวดที่ 1  ทิศทางการกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นในบริบทปัจจุบัน (6 ชั่วโมง) 

1. การกระจายอ านาจและการปกครองท้องถิ่นภายใต้สภาวการณ์ปัจจุบัน (3 ชั่วโมง) 
2. การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ประเด็นที่สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรู้       

(3 ชั่วโมง) 
หมวดที่ 2   บทบาทสมาชิกสภาท้องถิ่นในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่นสมัยใหม่ (9 ชั่วโมง) 

3. บทบาทและอ านาจหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการเมืองท้องถิ่นแบบสร้างสรรค์  
(3 ชั่วโมง) 

4. การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงของสังคม (3 ชั่วโมง) 
5. การสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการบริหารงานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (3 ชั่วโมง) 

หมวดที่ 3   กฎหมายส าคัญส าหรับสมาชิกสภาท้องถิ่น (12ชั่วโมง) 
6. สมาชิกสภาท้องถิ่น : การเข้าสู่ต าแหน่ง และการสิ้นสุดสมาชิกภาพ (3 ชั่วโมง) 
7. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้อ านาจแก่สภาท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 
8. งบประมาณและการคลังท้องถิ่น: ประเด็นที่สมาชิกสภาควรรู้ (3 ชั่วโมง) 
9. คดีปกครองที่เก่ียวกับการด าเนินงานของสภาท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 

หมวดที่ 4  การเสริมสร้างศักยภาพสู่การเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมืออาชีพ (21ชั่วโมง) 
10. การจัดท าข้อบัญญัติท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิผล (3 ชั่วโมง) 
11. การประชุมสภาท้องถิ่นแบบมืออาชีพ (3 ชั่วโมง) 
12. การจัดการข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลโดยค านึงถึงผลสัมฤทธิ์ (3 ชั่วโมง) 
13. การประเมินความคุ้มค่าของโครงการและกิจกรรมการพัฒนา (3 ชั่วโมง) 
14. การเสริมสร้างศักยภาพและประสบการณ์เชิงประจักษ์ * (9 ชั่วโมง)  

 



 
 

*  หัวข้อที่ 14 สามารถปรับตามความเหมาะสมกับรูปแบบการอบรมลักษณะ Onsite หรือ 
Online และ ในกิจกรรมประเด็นร่วมสมัยเพ่ือมิติใหม่ของสมาชิกสภาท้องถิ่นไทย สามารถเปิดโอกาสให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นมีหัวข้อเลือกเรียนได้ตามความต้องการ 

 

6. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม (ออนไลน์ ผ่าน ZOOM) 
ประกอบด้วย การบรรยายโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ การน าเสนอกรณีศึกษา การวิเคราะห์ปัญหา และ

การสัมมนา เพ่ือเปิดโอกาสให้วิทยากรและผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นได้
อย่างกว้างขวาง  

นอกจากนี้ การศึกษาอบรมยังเปิดกว้างให้มีประเด็นเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมี
หัวข้อเลือกเรียนได้ตามความต้องการ หรือกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่เข้ารับการศึกษา
อบรม ซึ่งสามารถปรับกิจกรรมให้เหมาะสมกับรูปแบบการอบรมลักษณะ Onsite หรือ Online 

 

7. การส าเร็จการศึกษาอบรม 
 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์

ต่างๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน 
1) มีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในห้องเรียน  
2) เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ตามที่หลักสูตรก าหนด 
3) ไม่ด าเนินการใดๆ อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า 

 

8. ค่าลงทะเบียน 
คนละ 7,500 บาท 
**กรณี อปท.เดียวกัน สมัครพรอ้มกัน 5 คน รับสิทธิ์ฟรี 1 คน (คนที่ 6)** 
(เฉพาะการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์เท่านัน้) 

 

9. ก าหนดการเรียนการสอน รวม 48 ช่ัวโมง (8 วัน) แบ่งเป็น 4 สัปดาห์ 
ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 2565 (2 วัน) 
ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2565 (2 วัน) 
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 (2 วัน) 
ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-8 เมษายน 2565 (2 วัน) 
 

 

10. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า  ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา       
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ 
กรุงเทพ 10210 โทรศัพท์ : 02-141-9566-70 
 

11. ก าหนดการรับสมัคร 
รับสมัครทางออนไลน์เทา่นัน้ ที่ www.kpi.ac.th  
ตั้งแต่บัดนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2565 

                 รายละเอียดการสมัคร    
                        Scan QR Code 

http://www.kpi.ac.th/


 
 

 การสมัครหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิน่ รุ่นที่ 1  
 
 

 การรับสมัคร ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น  ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 

 คุณสมบัติผู้สมัคร  
ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร โดยไม่เป็นผู้ค้าง/ผิดนัดช าระหนี้

ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) และมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
1. เป็นประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
2. เป็นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ขั้นตอนการสมัครสมาชิก/ขั้นตอนการสมัครเรียน 
1. การสมัครสมาชิก-ผู้ใช้งานท าการกรอกรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก จากนั้นกรอกรายละเอียดของ

ผู้สมัครให้ครบแล้วท าการบันทึก  
2. การสมัครเรียน – ผู้ใช้งานท าการกรอกรหัสบัตรประชาชน 13 หลัก เพ่ือเข้าสู่ระบบ จากนั้น เลือกปุ่ม

สมัครเรียน – เลือกหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถสมาชิกสภาท้องถิ่น  เพ่ือท าการสมัคร
หลักสูตรฯ ด้วยการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้สมัคร/ต าแหน่ง/ข้อมูลการศึกษา และการน าความรู้
ประสบการณ์ไปพัฒนาหน่วยงาน 

3. หลังจากนั้น ผู้สมัครต้องเลือกปุ่มตกลงในหน้าหลักฐานประกอบการสมัคร เพ่ือแนบเอกสาร/หลักฐาน
ประกอบการสมัครในรูปไฟล์ WORD หรือ PDF หรือ .jpg  ดังนี้ 

1)  รูปถ่ายหน้าตรง (ไม่เกิน 3 เดือน)  
2)  ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
3)  ส าเนาบัตรประชาชน/ส าเนาบัตรข้าราชการ พร้อมลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
4)  หนังสือยินยอมของหัวหน้าหน่วยงาน 
5)  หนังสือยินยอมเข้ารับการศึกษาอบรม 
5)  หนังสือให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล การช าระหนี้ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

(กยศ.)  
 

*** ใบสมัครที่กรอกข้อมูล และมีการแนบเอกสาร/หลักฐานการสมัครครบถ้วนเท่านั้น            
จึงจะได้รับเลขที่ใบสมัคร และผู้สมัครสามารถเข้ามาแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันและเวลาที่ เปิดรับสมัครเท่านั้น      
หากพ้นก าหนดเวลาที่ระบุ (วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565) ผู้สมัครจะไม่สามารถส่งใบสมัครหรือพิมพ์เลขท่ีใบสมัครได้  


