
 

หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหมใ่นมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต 

 

หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันเทศบาลมีบทบาทและความส าคัญอย่างมากต่อความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ท้ังในด้านการพัฒนาพื้นท่ี การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็น
กลไกส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยท่ีรากฐาน แต่อย่างไรก็ตามการท างานของเทศบาลยังเผชิญ
ปัญหาและอุปสรรคหลากหลายประการ อาทิ ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ปัญหาในพื้นท่ีท่ียังแก้ไข
ไม่ได้เพียงล าพัง ประกอบกับบริบทของการเมืองในประเทศ และสถานการณ์โลกท่ีท้องถิ่นเผชิญอยู่ 
ไม่ว่าจะเป็นโรคระบาด การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ เศรษฐกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การปฏิรูปทางการเมืองการปกครอง ฯลฯ ล้วนแต่ถือได้ว่าเป็นความท้าทายใหม่ของเทศบาล ซึ่งมี
ผลกระทบต่อประชาชนท้ังโดยตรงและอ้อม จึงเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของเทศบาลในการ
รู้เท่าทันสถานการณ์ ด าเนินงานเชิงรุก เตรียมการรองรับเพื่อให้ประชาชนและชุมชนได้รับผลกระทบ
เชิงลบให้น้อยท่ีสุด ขณะเดียวกันสามารถสร้างโอกาสแก่ท้องถิ่นและประชาชนในอนาคตด้วย  

ภายใต้บริบทเหล่านี้ ผู้น าและบุคลากรของเทศบาลจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนทัศน์ใหม่ในการ
ท างาน จากทัศนคติท าตามแบบเดิม ๆ และเหมือน ๆ กัน มาสู่ทัศนคติการท างานท่ีเชื่อมั่นว่าท้องถิ่น
ท าได้ ก้าวข้ามพันธนาการของความเป็นระบบราชการหรือวิถีเดิมท่ีแก้ปัญหาไม่ได้ แสวงหาความรู้
ใหม่ๆ ปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งท่ีการพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์สุขของประชาชนในระยะยาว 
ทัศนคติแบบนี้จะปลุกเร้าให้ผู้น าและบุคลากรของเทศบาลมีพลังเชิงสร้างสรรค์ ท่ีจะน าเสนอ
นวัตกรรมทางการบริหารในการท างานมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดการพลังทวีคูณ (synergy) ในการ
บริหารงานพัฒนาท้องถิ่น 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น สมาคมสันนิบาตเทศบาลร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัด
ให้มี “หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต” โดยมุ่งให้เกิดการสร้างแรง
บันดาลใจและความตระหนัก น าไปสู่การพัฒนายกระดับการท างานของเทศบาล  ท้ังนี้ มีเป้าหมาย
ส าคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดัน หนุนเสริม ให้เทศบาลได้พัฒนากิจกรรมและการด าเนินงาน
อยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับท่ี สนุกไปกับการเปลี่ยนแปลง  และสามารถก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทางการ
บริหารในสังคมโลกปัจจุบันได้อย่างสัมฤทธิ์ผล พร้อมท่ีจะรังสรรค์การด าเนินงานดีๆ เป็นแบบอย่าง
แก่ท้องถิ่นไทยในภาพรวม 
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วัตถุประสงค ์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถนายกเทศมนตรี
ยุคใหม่ ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. ได้เรียนรู้และวิเคราะห์บริบทเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
เทศบาลท้ังทางตรงและทางอ้อม 

2. ได้เรียนรู้และวิเคราะห์การบริหารงานในปัจจุบันท่ีมุ่งสู่การด าเนินงานเชิงรุก และเสริมสร้าง
นวัตกรรมในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 

3. ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ กับนักวิชาการและสามารถน ามา
ประยกุต์ใช้ในบริบทท้องถิ่นไทย 

4. เทศบาลมีการประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างพื้นท่ี และต่อยอดไปสู่การเป็น
เครือข่ายหลักส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

 นายกเทศมนตรี 

จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
รุ่นละ 85 คน จ านวน 3 รุ่น  

รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม  

จัดให้มีการเรียนการสอนหลากหลายวิธีประกอบกันแบ่งเป็นการศึกษาในห้องเรียน 
การศึกษาภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ในกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เรียนในหลักสูตร 

สถานที่จัดการศึกษาอบรม 

สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 

ระยะเวลา 

 รุ่นท่ี 6  ระหว่างวันท่ี 9 พฤศจิกายน – 15 พฤศจิกายน 2565 (พุธถึงอังคาร) 
 รุ่นท่ี 7  ระหว่างวันท่ี 15 ธันวาคม – 21 ธันวาคม 2565 (พฤหัสบดีถึงพุธ) 
 รุ่นท่ี 8  ระหว่างวันท่ี 19 มกราคม – 25 มกราคม 2566 (พฤหัสบดีถึงพุธ) 

ทั้งนี้ ในแต่ละรุ่นจะจัดการศึกษาอบรม 7 วันต่อเนื่อง โดยใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง 
แบ่งออกเป็น  

o การเรียนในชั้นเรียน 6 วัน รวม 36 ชั่วโมง  
o การศึกษาดูงาน 1 วัน รวม 6 ชั่วโมง 
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การส าเร็จการศึกษาอบรม 

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติตาม
เกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน 

o มีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของเวลาเรียนในห้องเรียน (36 ชั่วโมง) 
o มีการเข้าร่วมการศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรก าหนด  
o มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยากรผู้สอนในหลักสูตร 
o ไม่ด าเนินการใดๆอันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า 

ผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้จะได้รับ เข็มวิทยะฐานะและวุฒิบัตร                          
ในด้านการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากสถาบันพระปกเกล้า และมี
ศักดิ์และสิทธแิห่งวุฒิบัตรนั้นทุกประการ 

ก าหนดการรับสมัคร 

o ปิดรับสมัครวันศุกรท่ี์ 21 ตุลาคม 2565 
o ประกาศรายชื่ อผู้ ผ่ านการพิ จ ารณาคัด เลื อก ในวัน ท่ี  27  ตุ ลาคม  2565  

ทางเว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า www.kpi.ac.th 
o ช่องทางการสมัคร สมัครผ่าน QR code ตามลิงค์ด้านล่างนี้เท่านั้น 

 

 

 

 
 

ค่าใช้จ่ายในหลักสูตร 

o สมาคมสันนิบาตเทศบาลฯ เป็นผู้รับผิดชอบ ค่าลงทะเบียนศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ 
o ค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก อาหารเช้าและอาหารเย็นของผู้ เข้ารับการศึกษาอบรม              

ให้เบิกจ่ายจากเทศบาลตามสิทธิ์และระเบียบฯ ท่ีก าหนด 

โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรนายกเทศมนตรียุคใหม่ในมิติการพัฒนาเมืองสู่อนาคต ใช้โครงสร้างหลักสูตรการ
พัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 
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สถาบันพระปกเกล้า ซึ่งใช้เวลาการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ จ านวน 42 ชั่วโมง (7 วัน) แบ่งเป็น
การเรียนการสอนในห้องเรียน และการศึกษาดูงาน ดังนี้ 

กลุ่มวิชาท่ี 1 : ความท้าทายและทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต (21 ชั่วโมง)  
                  จ านวน 7 หัวข้อวิชา 

o ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงเพื่อบริบทการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต 
(3 ชั่วโมง) 

o แผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นกับการพัฒนาเมืองในบริบทใหม ่(3 ชั่วโมง) 

o การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นกับการพัฒนารายได้ส าหรับเทศบาล (3 ชั่วโมง) 

o ทิศทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (3 ชั่วโมง) 

o Smart City กับการบริหารเมืองยุคใหม่ (3 ชั่วโมง) 

o การจัดการส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (3 ชั่วโมง) 

o สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือการวางแผนสร้างเมืองในอนาคต (3 ชั่วโมง) 

กลุ่มวิชาท่ี 2 : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีส าคัญส าหรับการบริหารงานในปัจจุบัน (9 ชั่วโมง)  
        จ านวน 3 หัวข้อวิชา 

o กฎหมายวิธีปฏิบัติทางปกครองในการบริหารงานเทศบาล (3 ชั่วโมง) 

o สตง.กับการบริหารงานเทศบาลในปัจจุบัน (3 ชั่วโมง ) 

o กฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับนายกเทศมนตรี (3 ชั่วโมง) 

กลุ่มวิชาท่ี 3 : การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเพื่อการพัฒนาองค์กร (6 ชั่วโมง)   
        จ านวน 2 หัวข้อวิชา 

o ผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง (3 ชั่วโมง) 

o นายกเทศมนตรีกับสิ่งท่ีต้องรู้ในกระบวนการนิติบัญญัติและสภาท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 

การศึกษาดูงาน (6 ชั่วโมง) 

นวัตกรรมและการบริหารงานพัฒนาสมัยใหม่ กับบริบทการประยุกต์ใช้ในงานเทศบาล หรือ 
ประเด็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ  
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รายละเอียดหัวข้อวิชา 

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

1) ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงเพื่อบริบทการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในอนาคต (3 ชั่วโมง) 

 วิทยากร : ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางการบริหารงานกิจการสาธารณะของท้องถิ่นในอนาคต  

 เพ่ือให้ทราบถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ท่ีมีผลทระทบกับท้องถิ่น อันมีผลต่อ
การบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะ 

ประเด็นเนื้อหา 
 ทิศทางและการบริหารงานท่ีทันสมัยใหม่ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 อนาคตและการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความท้าทายใหม่ 

2) แผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่นกับการพัฒนาเมืองในบริบทใหม่ (3 ชั่วโมง) 

วิทยากร : ดร.ไพบูลย์ โพธิ์สุวรรณ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนยุทธศาสตรท้์องถิ่น 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับแผน

ระดับชาติและแผนระดับจังหวัด  

 เพื่อให้สามารถวางแผนบริหารจัดการเมืองอย่างรอบด้าน ท่ีพึ่งพาตนเอง ภายใต้
ข้อจ ากัดของงบประมาณและทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้ 

 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดท าและวิเคราะห์ Big Data เพื่อใช้ประกอบการ
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น 

ประเด็นเนื้อหา 
 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการบูรณาการ

แผนชาติ แผนจังหวัด และแผนท้องถิ่น 
 ภูมินิเวศน์กับการพัฒนาเมืองท่ียั่งยืน 
 ความส าคัญของ Big Data และการน าไปใช้ประโยชน์ 
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3) การบริหารการเงินการคลังท้องถิ่นกับการพัฒนารายได้ส าหรับเทศบาล (3 ชั่วโมง) 

วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา  
  ประธานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ทราบถึงสาระส าคัญของการบริหารการเงินและการคลังท้องถิ่น  
 เพื่อให้ทราบถึงแหล่งรายได้ส าหรับท้องถิ่น และสามารถวิเคราะห์ถึงโอกาสใน

การพัฒนารายได้ท้องถิ่น 
 เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการบริหารการเงินการคลังท้องถิ่น 

ประเด็นเนื้อหา 

 ความรู้เบื้องต้นและสาระส าคัญเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการคลังท้องถิ่น 
 แหล่งรายได้ และการพัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการพัฒนารายได้ 
 ความโปร่งใสในการบริหารการเงินและการคลังส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น 

4) ทิศทางการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 (3 ชั่วโมง) 

วิทยากร : อาจารย์ณิชา พิทยาพงศกร  

             นักวิจัยอิสระ และที่ปรึกษาด้านการพัฒนาองค์กรและการเรียนรู้ 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือใหเ้ทศบาลทราบถึงแนวทางการบริหารงานการศึกษาสมัยใหม ่
 เพื่อให้เทศบาลสามารถปรับตัวในการจัดการศึกษาของพื้นท่ีได้ทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของบริบทใหม่ๆ ได ้
ประเด็นเนื้อหา 
 โจทย์ใหม่ท่ีท้าทายและการเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 แนวทางและวิธีการบริหารงานการศึกษาสมัยใหม่ของเทศบาลภายใต้บริบทและ

พลวัตที่เปลี่ยนแปลง 

5) Smart City กับการบริหารเมืองยุคใหม่ (3 ชั่วโมง) 

วิทยากร : ศาสตราจารย์ ดร.เอกชัย สุมาลี  
  สถาบันนวัตกรรมบูรณาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีทันสมัย 

ในการเพ่ิมประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง 
 เพ่ือให้ทราบถึงแนวทางการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการ

พัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
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ประเด็นเนื้อหา 
 รูปแบบและการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัล หรือข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร 

เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการและการบริหารจัดการเมือง 
 การขับเคล่ือนเมืองไปสู่การเป็น Smart City 
 การมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ภายใต้แนวคิด 

Smart City 

6) การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน (3 ชั่วโมง) 

วิทยากร : ดร.พิรียุตม์ วรรณพฤกษ์  ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในบริบท

สมัยใหม่  
 เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการจัดการสิ่งแวดล้อมสมัยใหม่ และน าไปสู่การจัดการ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ประเด็นเนื้อหา 
 สถานการณ์สิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน 
 การรับมือกับสภาวะความเปลี่ยนแปลง และแนวทางการจัดการส่ิงแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน 
 คาร์บอนเครดิต กับความส าคัญในการลดก๊าซเรือนกระจกและการพัฒนารายได้

แก่พื้นท่ี 

7) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการวางแผนสร้างเมืองในอนาคต (3 ชั่วโมง) 

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ ดร.พีรดร แก้วลาย  
  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้สามารถก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของการพัฒนา

เมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรม   
 เพื่อให้ผู้บริหารสามารถใช้ เทคนิคในการมีส่วนร่วมของประชาชนได้อย่าง

เหมาะสม 
 เพื่อให้ผู้บริหารได้ฝึกปฏิบัติจริงในการก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ 

เป้าหมายของเมืองในอนาคต 
ประเด็นเนื้อหา 
 การก าหนด วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ และเป้าหมายของการพัฒนาเมือง 
 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง 
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กลุ่มวิชาที่ 2 : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญส าหรับการบริหารงานในปัจจุบัน (9 ชั่วโมง) 
จ านวน 3 หัวข้อวิชา 

8)  กฎหมายวิธีปฏิบัติทางปกครองในการบริหารงานเทศบาล (3 ชั่วโมง) 

วิทยากร : อาจารยอ์นุชา ฮุนสวัสดิกุล รองอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ 
วัตถุประสงค์  
 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน  
 เพื่อใช้กฎหมายเป็นกรอบแนวทางให้นายกเทศมนตรีสามารถด าเนินภารกิจและ

บริหารงานของตนอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายใหม่ท่ี

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี 
ประเด็นเนื้อหา 
 สาระสังเขปของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของท้องถิ่น อาทิ 
- กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน

สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ผังเมือง การคุ้มครองท่ีสาธารณะ ฯลฯ 
- ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

9)  สตง.กับการบริหารงานเทศบาลในปัจจุบัน (3 ชั่วโมง ) 

วิทยากร : อาจารยม์ณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบทางด้านงบประมาณ

ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของนายกเทศมนตรี 
 เพื่อให้ทราบถึงการด าเนินงานของ สตง. ซึ่งท าหน้าท่ีก ากับ ดูแล และตรวจสอบ

ทางด้านการเงินของเทศบาล 
 เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้เทศบาล สามารถด าเนินภารกิจและบริหารงานของตน

อย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
ประเด็นเนื้อหา 
 สาระสังเขปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการตรวจสอบทาง

งบประมาณและการเงิน 
 อ านาจหน้าท่ีของ สตง. ในการก ากับดูแลและตรวจสอบการท างานของเทศบาล 
 กรณีตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นกับเทศบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็น

ทางการเงิน งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง 
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10) กฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับนายกเทศมนตร ี(3 ชั่วโมง) 

วิทยากร : อาจารย์ทินกร เขมะวิชานุรัตน์  
  ผู้เชี่ยวชาญ ส านักงาน ป.ป.ช. (อดีตผู้ช่วยเลขาธิการ ป.ป.ช.) 

วัตถุประสงค์  
 เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย  ป.ป.ช. ท่ีเกี่ยวข้องกับ

นายกเทศมนตรี 
 เพื่อให้ทราบถึงการด าเนินงานของ ป.ป.ช. ในการก ากับ ดูแล และตรวจสอบการ

บริหารงานของเทศบาล 
 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทางการบริหารงาน และการตรวจสอบการบริหารงาน 

ตลอดจนการท าความเข้าใจร่วมกันในการด าเนินงานร่วมกันต่อไป 
ประเด็นเนื้อหา 
 ป.ป.ช.กับบทบาทการตรวจสอบเทศบาล 
 สาระส าคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  
 สาระส าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542       

กลุ่ มวิ ชาที่  3  :  การพัฒนาศั กยภาพผู้ บ ริ หาร เพื่ อก ารพัฒนาองค์ ก ร  ( 6  ชั่ ว โมง )                               
จ านวน 2 หัวข้อวิชา 

11) ผู้บริหารท้องถิ่นภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลง (3 ชั่วโมง) 

วิทยากร : ดร.อรพินท์ สพโชคชัย ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาระบบของราชการ 
   และธรรมาภิบาล 

วัตถุประสงค์  
 เพื่อเรียนรู้และทราบถึงแนวคิด รูปแบบของผู้น าในแบบต่างๆ และแนวทางการ

พัฒนาภาวะผู้น าท่ีสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 
 เพื่อน าไปสู่การประเมินและวางแผนพัฒนาภาวะผู้น าของตนเอง เพื่อขับเคลื่อน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ทิศทางอันพึงปรารถนา 
ประเด็นเนื้อหา 
 ภาวะผู้น าและการใช้อ านาจในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง 
 เครื่องมือและเทคนิคส าหรับเสริมสร้างความสามารถของผู้น าเพื่อจัดการกับการ 

เปลี่ยนแปลง 
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12) นายกเทศมนตรีกับสิ่งที่ต้องรู้ในกระบวนการนิติบัญญัติและสภาท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 

วิทยากร : อาจารย์กิริณี จาระนุ่น  ตุลาการศาลปกครองสุพรรณบุรี 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อให้นายกเทศมนตรีทราบถึงกระบวนการ ขั้นตอน และเงื่อนไขของสภา

เทศบาลท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของฝ่ายบริหาร 
 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจระหว่างฝ่ายบริหารและสภาท้องถิ่น 

ประเด็นเนื้อหา 
 โครงสร้างของเทศบาล และความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภา

ท้องถิ่น 
 นายกเทศมนตรีกับการประชุมสภาเทศบาล 
 ระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมสภาท้องถิ่น การตราข้อบัญญัติ

ท้องถิ่น การตั้งกระทู้ถาม การอภิปราย ฯ  
 

การศึกษาดูงาน (6 ชั่วโมง) 

นวัตกรรมและการบริหารงานพัฒนาสมัยใหม่ กับบริบทการประยุกต์ใช้ในงานเทศบาล หรือ 
ประเด็นอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับหลักสูตรฯ  

 


