
 

หลักสูตรวุฒิบัตรการพัฒนาความสามารถส าหรับ 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2562 

 

ชื่อหลักสูตร การพัฒนาความสามารถส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 2562 

ชื่อวุฒิบัตร วุฒิบัตรด้านการพัฒนาความสามารถผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

1. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและความส าคัญมากขึ้นในปัจจุบัน ท้ังในด้านการพัฒนา
พื้นท่ี การจัดบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน นอกจากนี้ ยังเป็นกลไกส าคัญของการพัฒนา
ประชาธิปไตยท่ีรากฐาน แต่อย่างไรก็ตามการท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังเผชิญปัญหา
และอุปสรรคหลากหลายประการ อาทิ ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ปัญหาในพื้นท่ีท่ียังแก้ไขไม่ได้ เพียง
ล าพัง  ประกอบกับบริบทใหม่ของการเมืองในประเทศ และสถานการณ์โลกท่ีท้องถิ่นเผชิญอยู่ ไม่ว่า
จะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภัยพิบัติ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การปฏิรูปทางการเมืองการปกครอง ฯลฯ ล้วนแต่ถือได้ว่าเป็นความท้าทายใหม่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีผลกระทบต่อประชาชนท้ังโดยตรงและอ้อม จึงเป็นหน้าท่ีและความรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการรู้เท่าทันสถานการณ์ ด าเนินงานเชิงรุก เตรียมการรองรับเพื่อให้
ประชาชนและชุมชนได้รับผลกระทบเชิงลบให้น้อยท่ีสุด ขณะเดียวกันสามารถสร้างโอกาสแก่ท้องถิ่น
และประชาชนในอนาคตด้วย  

ภายใต้บริบทเหล่านี้ ผู้น าและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจ าเป็นต้องพัฒนา
กระบวนทัศน์ใหม่ในการท างาน จากทัศนคติแบบท าไปวันๆ แบบเดิมๆ และเหมือนๆกัน                 
มาสู่ทัศนคติการท างานท่ีเช่ือมั่นว่าท้องถิ่นท าได้ ก้าวข้ามพันธนาการของความเป็นระบบราชการหรือ
วิถีเดิมท่ีแก้ปัญหาไม่ได้ แสวงหาความรู้ใหม่ๆ ปรับใช้อย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งท่ีการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประโยชน์สุขของประชาชนในระยะยาว ทัศนคติแบบนี้จะปลุกเร้าให้ผู้น าและบุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีพลังเชิงสร้างสรรค์ท่ีจะน าเสนอนวัตกรรมทางการบริหารในการท างานมากขึ้น 
ซึ่งจะก่อให้เกิดการพลังทวีคูณ (synergy) ในการบริหารงานพัฒนาท้องถิ่น 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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นอกจากนี้ เมื่อมองไปยังการหนุนเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างสรรค์และ
พัฒนาการบริหารจัดการตามอ านาจหน้าท่ีของตนเองให้มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ให้
ความส าคัญกับการบริหารงานท่ีมีคุณธรรมควบคู่ไปด้วย สถาบันพระปกเกล้า จึงจัดให้มีรางวัล
พระปกเกล้ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544  ซึ่งนอกจากจะมุ่งเน้นการประเมินผลการบริหารจัดการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านต่างๆ แล้ว ยังให้ความส าคัญกับประเด็นการพัฒนาบริการ
สาธารณะท่ีดีและมีคุณภาพแก่ประชาชน ซึ่งส่งผลให้เกิดการพัฒนาการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากมาย เกิดนวัตกรรมทางการบริหารท่ีหลากหลาย อาทิ การสนับสนุน
การศึกษา การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี เป็นต้น 

จากเหตุผลท่ีกล่าวมาข้างต้น วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จึงได้
จัดให้มี “หลักสูตรการพัฒนาความสามารถส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจ าปี 
2562” โดยมุ่งให้เกิดการสร้างแรงบันดาลใจและความตระหนัก น าไปสู่การพัฒนายกระดับการ
ท างานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท้ังนี้ มีเป้าหมายส าคัญในการเป็นแรงขับเคลื่อน ผลักดัน 
หนุนเสริม ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้พัฒนากิจกรรมและการด าเนินงานอยู่เสมอ ไม่หยุดนิ่ง
อยู่กับท่ี สนุกไปกับการเปลี่ยนแปลง  และสามารถก้าวข้ามพ้นอุปสรรคทางการบริหารในสังคมโลก
ปัจจุบันได้อย่างสัมฤทธิ์ผล พร้อมท่ีจะรังสรรค์การด าเนินงานดีๆ เป็นแบบอย่างแก่ท้องถิ่นไทยใน
ภาพรวม 

 

2. วัตถุประสงค ์  

เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรการพัฒนาความสามารถส าหรับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1. ได้เรียนรู้และวิเคราะห์บริบทเกี่ยวกับความท้าทายใหม่ๆ ท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

2. ได้เรียนรู้และวิเคราะห์การบริหารงานในปัจจุบันท่ีมุ่งสู่การด าเนินงานเชิงรุก และเสริมสร้าง
นวัตกรรมในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง 

3. ได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านกรณีศึกษาต่างๆ กับนักวิชาการและสามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในบริบทท้องถิ่นไทย 

4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ มีการประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างพื้นท่ี และ
ต่อยอดไปสู่การเป็นเครือข่ายหลักส าคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต  
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3. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาอบรม 

 บุคคลท่ีสามารถสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร ประกอบด้วย  

1. ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายก/ รองนายก/ ปลัด/ รองปลัด)  
2. ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้อ านวยการส านัก/ กอง 

หรือบุคลากรหลักท่ีท าหน้าท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาโครงการรางวัลพระปกเกล้า)  
 

4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับนักศึกษาประมาณรุ่นละไม่เกิน 80 คน โดยในการ

คัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมจะพิจารณาจากคุณสมบัติ (ข้อ 3.) ที่ตรงตามหลักเกณฑ์ก่อน 
หลังจากนั้นจะพิจารณาตามล าดับของการสมัครต่อไป ท้ังนี้ การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการศึกษา
อบรมในหลักสูตรฯ จะด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และผลการคัดเลือกโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะถือเป็นท่ีสุด 

 

5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม  

จัดให้มีการเรียนการสอนหลากหลายวิธีประกอบกันแบ่งเป็นการศึกษาในห้องเรียน 
การศึกษาภายนอกห้องเรียน นอกจากนี้ ได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน ในกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้องกับการ
เรียนในหลักสูตร 

 

6. ระยะเวลาและสถานที่ศึกษาอบรม 

6.1 หลักสูตรฯ ก าหนดให้มีการศึกษาอบรม จ านวน 2 รุ่น ซึ่งในแต่ละรุ่นจะจัดการศึกษา
อบรมครั้งเดียว 7 วันต่อเนื่อง ใช้เวลาเรียนท้ังสิ้น 45 ชั่วโมง แบ่งออกเป็น  

 การเรียนในชั้นเรียน 6 วัน (วันละ 6-9 ชั่วโมง) รวม 39 ชั่วโมง  

 การศึกษาดูงาน 1 วัน รวม 6 ชั่วโมง 

6.2  สถานท่ีศึกษาอบรม ณ สถาบันพระปกเกล้า ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 
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7. การส าเร็จการศึกษาอบรม 

7.1 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ เป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติ
ตามเกณฑ์ต่างๆ ต่อไปนี้โดยครบถ้วน 

 มีเวลาเข้าเรียนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนในห้องเรียน (39 ชั่วโมง) 

 มีการเข้าร่วมการศึกษาดูงานตามท่ีหลักสูตรก าหนด (บังคับ) 

 มีการปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายจากวิทยากรผู้สอนในหลักสูตร 

 ไม่ด าเนินการใดๆอันน ามาซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า 

7.2 ผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้จะได้รับเข็มวิทยะฐานะและวุฒิบัตร                          
การพัฒนาความสามารถส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีศักดิ์ 
และสิทธิ์แห่งวุฒบิัตรนั้นทุกประการ 
 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า 
 

9. โครงสร้างหลักสูตร 

หลักสูตรการพัฒนาความสามารถส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใช้เวลา
การศึกษาอบรมในหลักสูตรฯ ท้ังสิ้นจ านวน 45 ชั่วโมง แบ่งเป็นการเรียนการสอนในห้องเรียน และ
การศึกษาดูงาน ดังนี้ 
 

9.1 การเรียนการสอนในห้องเรียน แบ่งออกเป็น 12 หัวข้อวิชา จ านวน 39 ชั่วโมง  

ท้ังนี้ การเรียนการสอนในหลักสูตรการพัฒนาความสามารถส าหรับผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย 
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1) ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงเพื่อบริบทการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
อนาคต (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้ทราบถึงทิศทางการบริหารงานกิจการสาธารณะของท้องถิ่นในอนาคต  

 เพื่อให้ทราบถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงต่างๆท่ีมีผลทระทบกับท้องถิ่น อันมีผลต่อการ
บริหารงานและการจัดบริการสาธารณะ 

ประเด็นเนื้อหา 

 ทิศทางและการบริหารงานที่ทันสมัยใหม่ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 อนาคตและการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้ความท้าทายใหม่ 

2) แผนยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 

 เพ่ือให้ทราบถึงแผนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัดท่ีเกี่ยวข้องกับบริบทการพัฒนาพื้นท่ี 

 เพื่อให้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ วิธีการ การจัดท าแผนกลยุทธ์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 เพื่อเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับแผน
ระดับชาติและแผนระดับจังหวัด  

ประเด็นเนื้อหา 

 ภาพรวมยุทธศาสตร์ชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน 

 ยุทธศาสตร์จังหวัดกับบริบทการพัฒนาพื้นท่ี 

 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การบูรณาการแผนชาติ แผนจังหวัด และแผนท้องถิ่น 
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3) การบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของประชาชน (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์  

 เพื่อสามารถอธิบายความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน และชี้ให้เห็นถึง
ประโยชน์ท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับจากการมีส่วนร่วม  

 เพื่อให้ทราบถึงแนวทาง และกระบวนการในการระดมความร่วมมือจากประชาชนใน
การด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นเนื้อหา 

 แนวทาง และเทคนิคในการระดมความร่วมมือจากประชาชนในท้องถิ่น 

 การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจของท้องถิ่น 

 ตัวอย่างรูปแบบและขั้นตอนในการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสามารถน าไปปฏิบัติได้ 

4) การบริหารท้องถิ่นภายใต้บริบทและความท้าทายใหม่ (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบถึงวิธีการบริหารงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นภายใต้ความท้าทาย 

 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้ 

ประเด็นเนื้อหา 
 โจทย์ใหม่ท่ีท้าทายและการเตรียมความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 แนวทางและวิธีการบริหารงานสมัยใหม่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้บริบท
และพลวัตท่ีเปลี่ยนแปลง 

5) คลินิกเพื่อการพัฒนาการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามมาตรฐานการจัดบริการ
สาธารณะที่เป็นเลิศ (6 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้รับค าแนะน าในการพัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะเป็นการเฉพาะเจาะจงตามการจัดบริการสาธารณะท่ีองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ   

 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งได้รับค าแนะน าในการพัฒนาการ
จัดบริการสาธารณะให้สอดคล้องกับมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะท่ีเป็นเลิศ 
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ประเด็นเนื้อหา 

 ปรึกษากับหารือ และขอค าแนะน าในการพัฒนานโยบาย และบริการสาธารณะกับ
คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินรางวัลพระปกเกล้า 

6) การบริหารงบประมาณ การเงิน และบัญชีแบบมืออาชีพ  (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้ทราบถึงสาระส าคัญของการบริหารงบประมาณ การเงินและบัญชีท้องถิ่น  

 เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลฐานะทางการเงินการคลังและสภาพคล่องของท้องถิ่นเพื่อการ
พัฒนาและลงทุนในอนาคต 

ประเด็นเนื้อหา 

 ความรู้เบื้องต้นและสาระส าคัญเกี่ยวกับงบประมาณท้องถิ่น การเงินการคลังท้องถิ่น 

 การพัฒนาศักยภาพทางการคลังท่ีเพียงพอต่อการจัดท าบริการสาธารณะในอนาคต 

7) ผู้น าท้องถิ่นกับการบริหารงานในยุคการเปลี่ยนแปลง (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์  

  เพ่ือให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในโลกปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อท้องถิ่นในด้านสังคม 
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการบริหารงาน  

 เพื่อน าไปสู่การประเมินและวางแผนพัฒนาภาวะผู้น าของตนเอง เพื่อขับเคลื่อน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสู่ทิศทางอันพึงปรารถนา 

ประเด็นเนื้อหา 

 ภาวะผู้น าและการใช้อ านาจในการจัดการกับการเปลี่ยนแปลง 

 เครื่องมือและเทคนิคส าหรับเสริมสร้างความสามารถของผู้น า เพื่อจัดการกับการ 
เปลี่ยนแปลง 

8) กฎหมายวิธีปฏิบัติทางปกครองในการบริหารงานท้องถิ่น (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายส าคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงาน  

 เพื่อใช้กฎหมายเป็นกรอบแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนิน
ภารกิจและบริหารงานของตนอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบตามกฎหมายใหม่ท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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ประเดน็เนื้อหา 

 สาระสังเขปของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการบริหารงานของท้องถิ่น อาทิ 

 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับอ านาจหน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าน
สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ผังเมือง การคุ้มครองท่ีสาธารณะ ฯลฯ 

 ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 

9) สตง.กับการบริหารงานท้องถิ่นในปัจจุบัน (3 ชั่วโมง ) 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบทางด้านงบประมาณตาม
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เพื่อให้ทราบถึงการด าเนินงานของ สตง. ซึ่งท าหน้าท่ีก ากับ ดูแล และตรวจสอบ
ทางด้านการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 เพื่อเป็นกรอบแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถด าเนินภารกิจและ
บริหารงานของตนอย่างโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

ประเด็นเนื้อหา 

 สาระสังเขปกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และกระบวนการตรวจสอบทางงบประมาณ
และการเงิน 

 อ านาจหน้าท่ีของ สตง. ในการก ากับดูแลและตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 กรณีตัวอย่างท่ีเกิดขึ้นกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในประเด็นทางการเงินและ
งบประมาณ 

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

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. ท่ีเกี่ยวข้องกับผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น        

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

 เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองทางการบริหารงาน และการตรวจสอบการบริหารงาน ตลอดจน
การท าความเข้าใจร่วมกันในการด าเนินงานร่วมกันต่อไป 
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ประเด็นเนื้อหา 

 ป.ป.ช.กับบทบาทการตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 สาระส าคัญของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  

 สาระส าคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2542       

11) เทคนิคการน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์  

 เพื่อให้ได้รับเทคนิคการน าเสนอผลงานให้มีความน่าสนใจ ตรงประเด็น และมี
ประสิทธิภาพ    

 เพื่อให้ได้รับการฝึกฝนการน าเสนอผลงาน อย่างมีประสิทธิภาพ  

ประเด็นเนื้อหา 

 เทคนิคการน าเสนอผลงานอย่างสร้างสรรค์ 

 ฝึกฝนการน าเสนอผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

12) การพัฒนาภาวะผู้น าและการสร้างทีมงาน (3 ชั่วโมง) 

วัตถุประสงค์  

 เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้และสอดแทรกสาระส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผู้น า  

 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมสามารถประเมินภาวะผู้น าของตนเอง รวมท้ังแนวทาง
ในการพัฒนาและเสริมสร้างภาวะผู้น าของตนเอง 

ประเด็นเนื้อหา 

 เคร่ืองมือและเทคนิคส าหรับเสริมสร้างความสามารถของผู้น าเพ่ือจัดการกับการ 
เปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างสัมพันธภาพ 

 เคร่ืองมือส าคัญในการสร้างสรรค์ทีมงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 การบริหารงานทีมงานแบบมืออาชีพ 

9.2 การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ านวน 6 ชั่วโมง ดังนี้ 

ศึกษาดูงานในหัวข้อ “เครือข่ายกับนวัตกรรมการบริหารท่ีเป็นเลิศ” ณ ท้องถิ่นท่ีมีความเป็น
เลิศในด้านการจัดบริการสาธารณะ  

ทั้งนี้ **หัวข้อวิชาและเวลาเรียนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม** 


