
 
 

 
 

 
หลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลทอ้งถิ่น 

 
ชื่อหลักสูตร การเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น 

ชื่อวุฒิบัตร วุฒิบัตรด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้สภาพแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีจะต้องเพิ่มศักยภาพ
และความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
ส าหรับระบบราชการไทยมีปัญหาท่ีส าคัญคือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการและขาด 
ธรรมาภิบาล หากภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อไปสู่องค์กร
สมัยใหม่โดยยึดหลักธรรมาภิบาลแล้วนั้น ย่อมส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ ท้ังยังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย 
  หลักธรรมาภิบาล หรือ หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีนั้น เป็นหลักการบริหารงาน
ภาครัฐเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีขั้นตอน
การปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ มีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน นอกจากนี้ธรรมาภิบาลยังเป็น
กระแสท่ีทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนให้ความสนใจและ
น ามาประยุกต์ใช้ ในการด า เนินงานขององค์กร ซึ่งหลักธรรมาภิบาลตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ประกอบด้วยหลักส าคัญ  
6 ประการคือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า อันเป็นความสอดคล้องกับความรู้สึกและความต้องการของ
สาธารณชน และสาธารณชนมีความคาดหวังให้ทุกภาคส่วนมีการปฏิบัติอย่างแท้จริง มิใช่เป็น
เพียงแต่กระแสนิยมเท่านั้น ท้ังนี้ผลลัพธ์ของการด าเนินงานด้วยหลักธรรมาภิบาลจะน ามาซึ่ง 
สันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืน  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดและมี
บทบาทส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน จากแนวคิดการกระจายอ านาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของรัฐบาล และเพื่อให้การด าเนินการ
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ให้บริการและอ านวยการด้านต่าง ๆ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ท่ัวถึงและรวดเร็ว และประการส าคัญอีกประการหนึ่ง เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นมี
ส่วนร่วมในการปกครองตนเองตามระบอบประชาธิปไตย ซึ่งถือว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นนับเป็น
รากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย แต่ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
กล่าวถึง ปัญหาด้านการทุจริตคอรัปชั่น ความไม่โปร่งใส รวมถึงประสิทธิภาพในการท างาน  
  จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้าจึงได้
พัฒนาและจัดท าหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น โดยมุ่งเน้นให้เกิดการสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักในการใช้อ านาจหน้าท่ีของผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ และ
พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม
ทราบถึงเครื่องมือการประเมินธรรมาภิบาล สามารถน าไปใช้เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในบริบท
ต่างๆ อย่างเหมาะสม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และมีการบริหาร
ราชการท้องถิ่นด้วยความโปร่งใส เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริต 
และยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมท้ังในและนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจของผู้ เข้ารับการศึกษาอบรมเกี่ยวกับแนวคิด 
ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลตลอดจนการใช้หลักธรรมาภิบาลในบริบทต่าง ๆ  

2. เพื่อเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาต่าง ๆ สามารถถอดบทเรียน
และน ามาประยุกต์ใช้ในบริบทท้องถิ่นไทย 

3. เพื ่อให้ผู ้เข้ารับการศึกษาอบรมทราบถึงแนวทางและการใช้เครื ่องมือการประเมิน  
ธรรมาภิบาลในระดับต่าง ๆ ท้ังในระดับปัจเจกบุคคล รวมถึงระดับองค์กร อันจะน าไปสู่
การพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลตามบริบทท่ีเหมาะสมอันจะน าไปสู่การพัฒนาการ
บริหารจัดการท้องถิ่นในอนาคต 

 
3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 

1. บุคคลท่ีสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรต้องมีอายุ ไม่ต่ ากว่า 30 ปี
บริบูรณ ์ยกเว้นสมาชิกสภาท้องถิ่น 

2. บุคคลที่สามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรจะต้องส าเร็จการศึกษาไม่
ต่ ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

3. บุคคลท่ีสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรจะต้องมีต าแหน่งอย่างใดอย่าง
หนึ่งต่อไปนี้  

1) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงท่ีปรึกษานายกฯ และเลขานุการ
นายกฯ ท่ีมีค าส่ังแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ 

2) สมาชิกสภาท้องถิ่น  
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3) ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีด ารงต าแหน่งไม่ 
ต่ ากว่าระดับช านาญงาน หรือระดับช านาญการ 

4) ข้าราชการหรือพนักงานหน่วยงานของรัฐ หรือภาคประชาสังคมท่ีปฏิบัติหน้าท่ี
เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

4. บุคคลท่ีสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร จะต้องไม่เป็นนักศึกษาใน
หลักสูตรอื่นในขณะเดียวกันกับท่ีท าการศึกษาอบรมในหลักสูตร วุฒิบัตรการเสริมสร้าง 
ธรรมาภิบาลท้องถิ่น  
 
4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

สถาบันพระปกเกล้าพิจารณารับนักศึกษาไม่เกินรุ่นละ 80 คน โดยในการคัดเลือกผู้เข้า  
รับการศึกษาอบรมจะพิจารณาจากคุณสมบัติท่ีตรงตามหลักเกณฑ์ก่อน หลังจากนั้นจะพิจารณา
ตามล าดับของการสมัครต่อไป ท้ังนี้การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ  
จะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และผลการคัดเลือกโดยคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ จะถือเป็นท่ีสุด 

 
5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม 

จัดให้มีการเรียนการสอนหลากหลายวิธี  ประกอบด้วย การเรียนการสอนในชั้นเรียน 
การศึกษาและถอดบทเรียนจากกรณีศึกษา การอภิปราย การฝึกปฏิบัติการ และการศึกษาดูงานใน
กรณีศึกษาท่ีเกีย่วข้องกับการเรียนการสอนในหลักสูตร 

 
6. ระยะเวลาและสถานที่ศึกษาอบรม  

1. ระยะเวลาการศึกษาอบรมในหลักสูตร รวม 45 ชั่วโมง แบ่งเป็น  
 การศึกษาอบรมในชั้นเรียน รวม 39 ชั่วโมง  
 การศึกษาดูงาน รวม 6 ชั่วโมง (ไม่สามารถขาดเรียนในวันท่ีมีการศึกษาดูงานได้)  

2. สถานท่ีศึกษาอบรม ณ สถาบันพระปกเกล้า หรือสถานท่ีอื่นท่ีสถาบันฯ ก าหนด 
 

7. การส าเร็จการศึกษาอบรม  
1. ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติ

ตามเกณฑ์ต่าง ๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน  
 มีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของการศึกษาอบรมในชั้นเรียน 
 เขา้ร่วมการศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรก าหนด  
 ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยากรผู้สอนในหลักสูตร  
 ไม่ด าเนินการใดๆ อันน ามาซึ่งความเส่ือมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า  



4 
 

 
 

2. ผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้จะได้รับเข็มวิทยฐานะและวุฒิบัตรการ
เสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น และมีศักดิ์และสิทธิ์แห่งวุฒิบัตรนั้นทุกประการ  
 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ  
  วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า  
 
9. โครงสร้างหลักสูตร  
  หลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมาภิบาลท้องถิ่น แบ่งเนื้อหาของหลักสูตรออกเป็น
การศึกษาอบรมในชั้นเรียน 4 หมวดวิชา จ านวน 39 ชั่วโมง และการศึกษาดูงาน 6 ชั่วโมง  
รวมท้ังสิ้น 45 ชั่วโมง ดังนี้  
 

1. การศึกษาอบรมในช้ันเรียน รวม 39 ชั่วโมง แบ่งเป็น 4 หมวดวิชา ดังนี้ 
หมวดวิชาที่ 1 ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (6 ชั่วโมง) 

1. หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 
2. ประสบการณ์และบทเรียนธรรมาภิบาลในประเทศไทยและต่างประเทศ  

(3 ชั่วโมง) 
 

หมวดวิชาที่ 2 การพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลส าหรับบุคลากรท้องถิ่น  
(6 ชั่วโมง) 

3. เคร่ืองมือและกระบวนการในการยกระดับธรรมาภิบาล (6 ชั่วโมง) 

หมวดวิชาที่ 3 ธรรมาภิบาลในบริบทการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(21 ชั่วโมง) 

4. ธรรมาภิบาลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (6 ชั่วโมง) 
5. ธรรมาภิบาลในการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน (3 ชั่วโมง) 
6. ธรรมาภิบาลในการจัดบริการสาธารณะด้านคุณภาพชีวิต (3 ชั่วโมง) 
7. ธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นด้านการบริการประชาชน (3 ชั่วโมง) 
8. ธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นด้านการเงิน การบัญชี การคลงั และการ

พัสดุ (3 ชั่วโมง) 
9. ธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรบุคคล (3 ชั่วโมง) 

 

หมวดวิชาที่ 4 การออกแบบธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(6 ชั่วโมง) 

10. การออกแบบธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 ชั่วโมง) 
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2. การศึกษาดูงาน (6 ชั่วโมง)  
การศึกษาดูงานในประเด็นท่ีเกี่ยวกับธรรมาภิบาลในมิติต่าง ๆ ณ หน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ท่ีมีการด าเนินงานในประเด็นธรรมาภิบาลอันเป็นท่ีประจักษ์แก่
สังคม และสามารถเป็นตัวอย่างท่ีดีส าหรับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ 

 
10. รายละเอียดเนื้อหาหลักสูตร  

หมวดวิชาที่ 1 ธรรมาภิบาลเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
(จ านวน 2 หัวข้อวิชา รวม 6 ชั่วโมง)  

  หมวดวิชานี้ ครอบคลุมหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) 
เป็นการทบทวนความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล ประโยชน์ของการมีธรรมาภิบาลของประเทศ
และท้องถิ่น ให้ผู้ เข้ารับการศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของธรรมาภิบาล ตลอดจนเรียนรู้
ประสบการณ์และบทเรียนธรรมาภิบาลจากในประเทศและต่างประเทศ และสามารถน าความรู้ท่ี
ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

วัตถุประสงค์  
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมตระหนักถึงความส าคัญของหลักธรรมาภิบาลใน

ปัจจุบันท่ีส่งผลต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างมีนัยส าคัญ  
อันจะน าไปสู่การยอมรับจากประชาชน รวมถึงความโปร่งใสในการท างานท่ีปราศจาก
ประเด็นข้อร้องเรียนต่าง ๆ  

2) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทราบถึงประโยชน์ในการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการบริหารงานท่ีจะช่วยอ านวยความสะดวกและเสริมประสิทธิภาพในการ
ท างานท้ังในปัจจุบันและอนาคต  

3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจบริบทและประสบการณ์ของ
หน่วยงานท้ังในประเทศและต่างประเทศ ท่ีมีการน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้เป็น
เคร่ืองมือในการพัฒนาท้องถิ่น 

หัวข้อวิชา 
 หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 
 ประสบการณ์และบทเรียนธรรมาภิบาลในประเทศไทยและต่างประเทศ (3 ชั่วโมง) 
ขอบเขตเนื้อหารายหัวข้อวิชา 
 หัวข้อวิชาท่ี 1 หลักธรรมาภิบาลกับการบริหารงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- ภาพรวมของหลักธรรมาภิบาล  
- ความส าคัญของหลักธรรมาภิบาล และการบริหารงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ของหลักธรรมาภิบาล 
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- ประโยชน์ของการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลท้ังในระดับประเทศและ
ระดับท้องถิ่น  

 หัวข้อวิชาท่ี 2 ประสบการณ์และบทเรียนธรรมาภิบาลในประเทศไทยและต่างประเทศ 
- ประสบการณ์และบทเรียนของการบริหารงานองค์กรท่ีประสบความส าเร็จใน

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กรของภาครัฐและเอกชน ท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ 

- แนวทางการน าหลักธรรมาภิบาลมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารงานของ
หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
หมวดวิชาที่ 2 การพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลส าหรับบุคลากรท้องถิ่น  
(จ านวน 1 หัวข้อวิชา รวม 6 ชั่วโมง) 

  หมวดวิชานี้ ครอบคลุมถึงแนวคิด คุณลักษณะ และบทบาทท่ีควรจะเป็นของผู้ท่ีมีธรรมาภิบาล 
รวมถึงการพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลของผู้บริหารและบุคลากรท้องถิ่นในการบริหารจัดการ
องค์กร โดยให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพในบทบาทหน้าท่ี ท่ีได้รับ  
การประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การตัดสินและวินิจฉัยอย่างโปร่งใส เปิดเผย และตรวจสอบได้ 
การพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนเพื่อให้
เกิดความสะดวกรวดเร็วโดยไม่เลือกปฏิบัติ อีกท้ังสามารถปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ  

วัตถุประสงค์  
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม สามารถประเมินระดับธรรมาภิบาลของตนเองว่ามี

ระดับธรรมาภิบาลอยู่ระดับใด และจะสามารถพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลได้
อย่างไร 

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ทราบถึงแนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลอันจะ
น าไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงตนเอง และการปรับวัฒนธรรมการท างานขององค์กร  

หัวข้อวิชา 
 เคร่ืองมือและกระบวนการในการยกระดับธรรมาภิบาล (6 ชั่วโมง) 
ขอบเขตเนื้อหารายหัวข้อวิชา 
 หัวข้อวิชาท่ี 3 เคร่ืองมือและกระบวนการในการยกระดับธรรมาภิบาล 

- เครื่องมือส าคัญในการบริหารงานส าหรับการพัฒนายกระดับธรรมาภิบาล 
ส่วนตนในแต่ละต าแหน่งหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เคร่ืองมือส าคัญในการบริหารงานส าหรับการพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาล
ระดับองค์กร 

- กลยุทธ์ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคลากร และแนวทางการพัฒนา
มาตรฐานธรรมาภิบาลส่วนตนและส าหรับการพัฒนาบุคลากร เพื่อการ
ยกระดับธรรมาภิบาลของส่วนตนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หมวดวิชาที่ 3 ธรรมาภิบาลในบริบทการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(จ านวน 6 หัวข้อวิชา รวม 21 ชั่วโมง) 

  หมวดวิชานี้ ให้ความส าคัญกับการเรียนการสอนในรูปแบบกรณีศึกษา (Case-Based 
Learning) โดยมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านกรณีศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีน่าสนใจ
และมีความโดดเด่นในประเด็นธรรมาภิบาล หรือข้อพึงระวังในการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะแบ่งบริบทการท างานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็น 2 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการจัดบริการสาธารณะ และ 2) ด้านการบริหารงานภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เห็นถึงความส าคัญของการ
จัดบริการสาธารณะ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการด าเนินงานในองค์กรผ่านการถอด
บทเรียนจากตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีประสบ
ความส าเร็จและประสบความล้มเหลวเป็นหลัก 

 วัตถุประสงค์  
1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทราบและตระหนักถึงความส าคัญในการจัดบริการ

สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานของ
หลักธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม และ
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ 

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทราบและตระหนักถึงความส าคัญในการบริหารงาน
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในประเด็นท่ีส าคัญ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินงานและการ
ให้บริการประชาชนเป็นส าคัญ 

3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้เรียนรู้และเข้าใจเกี่ยวกับการน านวัตกรรมการ
บริหารงานแบบธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงานและจัดบริการสาธารณะให้
เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

หัวข้อวิชา 
 ธรรมาภิบาลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (6 ชั่วโมง) 
 ธรรมาภิบาลในการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน (3 ชั่วโมง) 
 ธรรมาภิบาลในการจัดบริการสาธารณะด้านคุณภาพชีวิต (3 ชั่วโมง) 
  ธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นด้านการบริการประชาชน (3 ชั่วโมง) 
 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นด้านการเงิน การบัญชี การคลัง และการพัสดุ 

(3 ชั่วโมง) 
 ธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรบุคคล (3 ชั่วโมง) 
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ขอบเขตเนื้อหารายหัวข้อวิชา 
 หัวข้อวิชาท่ี 4 ธรรมาภิบาลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

- ระบบแผนพัฒนาประเทศ และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นเชิงบูรณาการ  
โดยการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความเชื่อมโยงและสัมพันธ์กับแผนพัฒนา
ระดับมหภาค ซึ่งประกอบด้วย แผนยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด 
และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

- การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/ Demand (Demand Analysis)/ Global 
Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการ
พัฒนา 

- การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล ท้ังกระบวนการ แนวคิด 
และทักษะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ท่ีมีความสอดคล้องกับสถานะ
ทางการเงินการคลัง และระบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อตอบสนองต่อปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 

- การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีค านึงถึงมิติการลดความเหลื่อมล้ า สร้างความ
เสมอภาค ความเท่าเทียม และการจัดท างบประมาณโดยค านึงถึงมิติหญิงชาย 

- ความส าคัญของระบบฐานข้อมูล (Big Data) และการน าไปใช้ประโยชน์  
- การขอรับงบประมาณตรงจากส านักงบประมาณ 

 หัวข้อวิชาท่ี 5 ธรรมาภิบาลในการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 นวัตกรรมการบริหารงานและการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลทางด้าน 
- การคมนาคมและการขนส่ง อาทิ การก่อสร้างและบ ารุงรักษาถนนและสะพาน 

การดูแลและจัดตั้งสถานีขนส่ง การจัดการจราจรในเขตพื้นท่ี การบ ารุงรักษา
ทางน้ า การก่อสร้างและดูแลสถานีขนส่งทางน้ า (ท่าเทียบเรือ)  

- สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ อาทิ ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง ระบบประปา
และทรัพยากรน้ าเพื่อการบริโภคและอุปโภค การดูแลรักษา พัฒนา และซ่อม
บ ารุงระบบไฟฟ้าแหล่งน้ าและระบบประปา การจัดให้มีและการควบคุมตลาด 
การผังเมือง การควบคุมอาคาร และการควบคุมการก่อสร้าง 

 หัวข้อวิชาท่ี 6 ธรรมาภิบาลในการจัดบริการสาธารณะด้านคุณภาพชีวิต 
นวัตกรรมการบริหารงานและการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลทางด้าน 
- การจัดการศึกษา ท้ังการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย 
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- การบ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น อัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

- การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ การจัดการส่ิงแวดล้อม
และมลพิษ การตรวจสอบคุณภาพน้ า อากาศและเสียง และการบ าบัดน้ าเสีย 

- การจัดบริการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคม อาทิ การสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การส่งเสริมอาชีพ และ
การจัดสวัสดิการส าหรับกลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

 หัวข้อวิชาท่ี 7 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นด้านการบริการประชาชน 
นวัตกรรมการบริหารงานและการด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลทางด้าน 
- การให้บริการประชาชนภายในส านักงาน อาทิ การขอรับบริการด้านทะเบียน

ราษฎร การขออนุมัติ อนุญาต การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ การ
ปฏิบัติราชการแบบเปิดเผย การประกาศขั้นตอนการปฏิบัติราชการเพื่อให้
บริการประชาชนและก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน  

- การให้บริการประชาชนภายนอกส านักงาน อาทิ การออกให้บริการประชาชน
กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส เป็นต้น 

- การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในกระบวนการท างานและการให้บริการ
ประชาชนอย่างเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 หัวข้อวิชาท่ี 8 ธรรมาภิบาลในการบริหารงานท้องถิ่นด้านการเงิน การบัญชี การคลัง 
และการพัสดุ 
- การด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลในระบบสนับสนุนการด าเนินงานใน

องค์กร โดยเฉพาะการด้านการเงิน การบัญชี การคลัง และการพัสดุ  
- การให้ความส าคัญกับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบปฏิบัติในการ

จัดซื้อจัดจ้าง  
- การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ีเกี่ยวข้องกับการเงิน การบัญชี การคลัง และการ

พัสดุ 
 หัวข้อวิชาท่ี 9 ธรรมาภิบาลในการบริหารทรัพยากรบุคคล 

- การบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล  
- การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนขั้นต าแหน่ง วินัย อุทธรณ์ และการ

ร้องทุกข์ 
- การเสริมสร้างองค์ความรู้ท่ีทันสมัยและครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารและ

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาทิ การวางแผนด้านก าลังคน การสรรหาและ
การคัดเลือก การฝึกอบรมและพัฒนา ค่าตอบแทนและผลประโยชน์เกื้อกูล 
การดูแลสุขภาพความปลอดภัย การพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตในการ
ท างาน  
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หมวดวิชาที่ 4 การออกแบบธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(จ านวน 1 หัวข้อวิชา รวม 6 ชั่วโมง) 

 หมวดวิชานี้ เน้นการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบการแลกเปลี่ยนมุมมองและ
ประสบการณ์ท างานของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม เพ่ือพัฒนาการยกระดับธรรมาภิบาลท้องถิ่น โดย
จะมีการน าประเด็นทางการบริหาร ตลอดจนประเด็นการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีได้รับความสนใจจากสาธารณชนในปัจจุบัน ผ่านการน าเสนอให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสีย 
ด้านบวกและด้านลบ ตลอดจนการยกตัวอย่างและกรณีศึกษาท่ีเป็นรูปธรรมในการสนับสนุนความ
คิดเห็นของตนเอง และเคารพต่อความเห็นท่ีเห็นแตกต่าง อันจะน าไปสู่การสรุปรวบยอดทาง
ความคิดโดยอาศัยประเด็นท่ีได้เรียนรู้จากหัวข้อวิชาต่างๆ ตลอดหลักสูตร 

 วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ท างาน และร่วมถอด

บทเรียน โดยเฉพาะในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับธรรมาภิบาลในการบริหารงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อน าไปสู่การออกแบบธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสมส าหรับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ทราบถึงปัจจัยส าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน 

3) เพื่อน าแบบสู่การออกแบบธรรมาภิบาลท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

หัวข้อวิชา 
 การออกแบบธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 ชั่วโมง) 
ขอบเขตเนื้อหารายหัวข้อวิชา 
 หัวข้อวิชาท่ี 10 การออกแบบธรรมาภิบาลส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

- การฝึกปฏิบัติการเพื่อการยกระดับธรรมาภิบาลระดับองค์กร ด้วยการน าผลท่ี
ได้จากการส ารวจระดับธรรมาภิบาลระดับองค์กร พร้อมท้ังความรู้ท่ีได้จากการ
เรียนในชั้นเรียนมาใช้ในการพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลระดับองค์กร 

- แลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ์ท างานท่ีให้ความส าคัญกับการน า 
หลักธรรมาภิบาลมาใชใ้นการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- การออกแบบธรรมาภิบาลท่ีเหมาะสมส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
- ปัจจัยส าคัญท่ีแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมี

ธรรมาภิบาลในการด าเนินงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตามผลการ
ด าเนินงานท่ีมีธรรมาภิบาลในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 


