
 

หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ชื่อหลักสูตร การพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

ชื่อวุฒิบัตร วุฒิบัตรด้านการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

1. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน ทั้งในด้านการพัฒนาพ้ืนที่ การ
จัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยที่รากฐาน แต่
อย่างไรก็ตามการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเผชิญปัญหาและอุปสรรคหลากหลายประการ อาทิ 
ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ปัญหาในพื้นที่ท่ียังแก้ไขไม่ได้เพียงล าพังประกอบกับบริบทใหม่ของการเมืองในประเทศ 
และสถานการณ์โลกที่ท้องถิ่นเผชิญอยู่ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิรูปทางการเมืองการปกครอง ฯลฯ ล้วนแต่ถือได้ว่าเป็นความ     
ท้าทายใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนทั้งโดยตรงและอ้อม จึงเป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรู้เท่าทันสถานการณ์ ด าเนินงานเชิงรุก เตรียมการรองรับ
เพ่ือให้ประชาชนและชุมชนได้รับผลกระทบเชิงลบให้น้อยที่สุด ขณะเดียวกันสามารถสร้างโอกาสแก่ท้องถิ่นและ
ประชาชนในอนาคตด้วย  

ภายใต้บริบทเหล่านี้ ผู้น าและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนากระบวนทัศน์
ใหม่ในการท างาน จากทัศนคติแบบท าไปวันๆ แบบเดิมๆ และเหมือนๆกัน มาสู่ทัศนคติการท างานที่เชื่อมั่นว่า
ท้องถิ่นท าได้ ก้าวข้ามพันธนาการของความเป็นระบบราชการหรือวิถีเดิมที่แก้ปัญหาไม่ได้ แสวงหาความรู้ ใหม่ๆ 
ปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งที่การพัฒนาท้องถิ่นและประโยชน์สุขของประชาชนในระยะยาว ทัศนคติแบบนี้จะ
ปลุกเร้าให้ผู้น าและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพลังเชิงสร้างสรรค์ที่จะน าเสนอนวัตกรรมทางการ
บริหารในการท างานมากขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดพลังทวีคูณ (synergy) ในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น 

นอกจากนี้ เมื่อมองไปยังการหนุนเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างสรรค์และพัฒนาการบริหาร
จัดการตามอ านาจหน้าที่ของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ให้ความส าคัญกับการบริหารงานที่มี
คุณธรรมควบคู่ไปด้วย สถาบันพระปกเกล้า จึงจัดให้มีรางวัลพระปกเกล้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 ซึ่งนอกจากจะ
มุ่งเน้นการประเมินผลการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ แล้ว ยังให้ความส าคัญกับ
ประเด็นการพัฒนาบริการสาธารณะที่ดีและมีคุณภาพแก่ประชาชน ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมากมาย เกิดนวัตกรรมทางการบริหารที่หลากหลาย อาทิ การสนับสนุนการศึกษา 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น 
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จากเหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จึงได้จัดให้มี 
“หลักสูตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” โดยมุ่งให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจ
และความตระหนัก น าไปสู่การพัฒนายกระดับการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ มีเป้าหมายส าคัญ
ในการเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดัน หนุนเสริม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พัฒนากิจกรรมและการด าเนินงาน
อยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ สนุกไปกับการเปลี่ยนแปลงและสามารถก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทางการบริหารในสังคม
โลกปัจจุบันได้อย่างสัมฤทธิ์ผลพร้อมที่จะรังสรรค์การด าเนินงานดี ๆ เป็นแบบอย่างแก่ท้องถิ่นไทยในภาพรวม 

2. วัตถุประสงค์  

เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. ได้เรียนรู้และวิเคราะห์บริบทเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังทางตรงและทางอ้อม 

2. ได้เรียนรู้และวิเคราะห์การบริหารงานในปัจจุบันที่มุ่งสู่การด าเนินงานเชิงรุก และเสริมสร้างนวัตกรรมใน
พ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

3. ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ กับนักวิชาการและสามารถน ามาประยุกต์ใช้
ในบริบทท้องถิ่นไทย 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มีการประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างพ้ืนที่ และต่อยอดไปสู่
การเป็นเครือข่ายหลักส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  

3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาอบรม 

 1. ผู้สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรฯ ต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร และมีต าแหน่ง ดังต่อไปนี้  
1.1 เป็นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก/ รองนายก/ ที่ปรึกษา/ เลขานายก)  
1.2 เป็นข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 2. ไม่เคยเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารฯ มาก่อน 
3. ผู้สมัครสามารถเข้ารับการศึกษาอบรมในช่วงเวลาดังกล่าวได้ครบตามเงื่อนไขที่หลักสูตรก าหนด 
 4. ผู้สมัครไม่เป็นผู้ค้าง/ผิดนัดช าระหนี้ในระบบกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
5. ต้องไม่เป็นนักศึกษาในหลักสูตรอื่นในขณะเดียวกันกับท่ีท าการศึกษาอบรมในหลักสูตรนี้ 
6. หากบุคคลที่ได้รับการคัดเลือก สละสิทธิ์โดยไม่มีเหตุจ าเป็นและไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าภายใน
ระยะเวลาที่สถาบันฯ ก าหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนๆของวิทยาลัยเป็น
ระยะเวลา 1 ปี 

4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 

สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับผู้เข้ารับการศึกษาไม่เกิน 80 คน ทั้งนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับ
การศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ จะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่
ตรงตามหลักเกณฑ์และพิจารณาบุคคลที่คณะกรรมการเห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม ผลการคัดเลือกโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะถือเป็นที่สุด 
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5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม  

 จัดการศึกษาอบรมในห้องเรียนจ านวน 39 ชั่วโมง  
 จัดการศึกษาอบรมในห้องเรียน จ านวน 6 ชั่วโมง ซึ่งอาจเป็นการศึกษาดูงานหรือการ

ด าเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตรฯ หรือวิทยากร 

6. ระยะเวลา 

หลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการศึกษาอบรม 7 วัน ใช้เวลาเรียนทั้งสิ้น 45 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น  

 การเรียนในชั้นเรียน 6 วัน รวม 39 ชั่วโมง  

 การศึกษาดูงาน 1 วัน รวม 6 ชั่วโมง (*ไม่สามารถขาดเรียนในวันที่มีการศึกษาดูงานได้) 

7. การส าเร็จการศึกษาอบรม 

7.1 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติตามเกณฑ์
ต่างๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน 

 มีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 75 ของเวลาเรียนในห้องเรียน (39 ชั่วโมง) 

 มีการเข้าร่วมการศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรก าหนด (บังคับ) 

 มีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากวิทยากรผู้สอนในหลักสูตร 

 ไม่ด าเนินการใดๆอันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า 

7.2 ผู้ ผ่ านและส า เร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้จะได้ รับ เข็มวิทยฐานะและวุฒิบัตร                          
การพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีศักดิ์และสิทธิ์แห่งวุฒิบัตรนั้น
ทุกประการ (ส าหรับหลักสูตรฯ ปี 2566 จะด าเนินการตรวจสอบเงื่อนไขการจบการศึกษาให้
เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นจะด าเนินการแจ้งจบการศึกษาต่อไป (ไม่มีพิธีรับวุฒิบัตรวันสุดท้าย
ของการเรียน) 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 

9. โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เวลาการศึกษาอบรมใน
หลักสูตรฯ ทั้งสิ้นจ านวน 45 ชั่วโมง** แบ่งเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน และการศึกษาดูงาน ดังนี้ 

9.1 การเรียนการสอนในห้องเรียน จ านวน 39 ชั่วโมง แบ่งเป็น 
- กลุ่มวิชาที่ 1 ความท้าทายและทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคต  

จ านวน 7 หัวข้อวิชา รวม 21 ชั่วโมง 
- กลุ่มวิชาที่ 2 กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญส าหรับการบริหารงานในปัจจุบัน 

จ านวน 3 หัวข้อวิชา รวม 9 ชัว่โมง 
- กลุ่มวิชาที่ 3 วิชาเลือกตามสถานการณ์ปัจจุบันหรือตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย 

จ านวน 3 หัวข้อวิชา รวม 9 ชัว่โมง 
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9.2 การศึกษาดูงาน 1 วัน รวม 6 ชั่วโมง ในหัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับนวัตกรรมการ
บริหารที่เป็นเลิศ” (*นักศึกษาไม่สามารถลาเรียน/ขาดเรียนวันศึกษาดูงานได้ มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ครบเงื่อนไข
ของหลักสูตรที่ก าหนด*)  

หัวข้อวิชาส าหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จะประกอบไปด้วย 

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

1) ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงเพ่ือบริบทการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต        
(3 ชั่วโมง) 

2) ท้องถิ่นกับการพัฒนาสู่ เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) และการปรับตัวเ พ่ือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (COP27) 

3) การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน (3 ชั่วโมง) 

4) แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 

5) การบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชี (3 ชั่วโมง) 

6) ผู้น าท้องถิ่นกับการบริหารงานในยุคการเปลี่ยนแปลง (3 ชั่วโมง) 

7) การพัฒนาภาวะผู้น าและการสร้างทีมงาน (3 ชั่วโมง) 

o กลุ่มวิชาที่ 2 : กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญส าหรับการบริหารงานในปัจจุบัน (9 ชั่วโมง)         
จ านวน 3 หัวข้อวิชา 

1) กฎหมายวิธีปฏิบัติทางปกครองในการบริหารงานท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 

2) สตง.กับการบริหารงานท้องถิ่นในปัจจุบัน (3 ชั่วโมง ) 

3) กฎหมาย ป.ป.ช. ที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 

o กลุ่มวิชาที่ 3 : วิชาเลือกตามสถานการณ์ปัจจุบันหรือตามความเหมาะสมของกลุ่มเป้าหมาย 
จ านวน 3 หัวข้อวิชา รวม 9 ชั่วโมง 

1) เทคนิคการน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) กองทุนเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น : กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (กปท.) และกองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี 

3) การบริหารจัดการความร่วมมือระหว่างรัฐและท้องถิ่น 


