
 
 

โครงการปลกูจติส านกึการปฏิบตังิานตามหลกัธรรมาภบิาล 
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 

______________________ 
 

แผนพฒันาทอ้งถิน่  (พ.ศ. ๒๕๖1-๒๕๖5) เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
ปี ๒๕๖3 
ยุทธศาสตรก์ารพฒันาดา้นการเมอืงการบรหิาร  
หน้า  ๑44  ล าดับที่  26  

แผนงบประมาณ 
ดา้นบริหารทั่วไป   รหสั  ๐๐๑๐๐ 
แผนงานบรหิารงานทัว่ไป  รหสั  ๐๐๑๑๐ 
งานบรหิารทัว่ไป   รหสั  ๐๐๑๑๑ 

1. ตอบสนองการประเมนิประสทิธภิาพขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่  
(Local Performance Assessment : LPA) 

- ดา้น ๒  การบริหารงานบคุคลและกจิการสภา 
หมวดที่ 1 ความสอดคลอ้งเชงิยทุธศาสตร์ 

    ๑.๑1 การสง่เสริมคณุธรรมจรยิธรรมและการปอ้งกนัการกระท าผดิจริยธรรม 
  หมวดที่  4 ประสิทธิผลของการบริหารทรพัยากรบคุคล  
   4.2 การฝกึอบรม   
 - ดา้น  5  ธรรมาภิบาล 
  หมวดที่ 1 นโยบายและการจดักจิกรรม  
2. ตอบสนองการประเมนิคุณธรรมและความโปรง่ใสในการด าเนนิงานขององคก์รปกครองส่วน
ท้องถิน่ 
 ตวัชี้วดัยอ่ยที่ 9.4 การสง่เสรมิความโปรง่ใส 
 ตวัชี้วดัยอ่ยที่ 10.1 ขอ้มลูการด าเนินการเพื่อปอ้งกนัการทจุรติ 

 
จัดท าโดย 

งานนติกิาร 
ส านกัปลดัเทศบาล 

เทศบาลต าบลหว้ยไคร้ 
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๑. โครงการ/ลักษณะโครงการ/เลขที่โครงการ 
  - โครงการปลูกจิตส านึกการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  - ลักษณะโครงการ  โครงการต่อเนื่อง 
  - เลขที่โครงการ ๐๐๑๐๐-๐๐๑๑๐-๐๐๑๑๑-๐26๖3 

๒. กฎหมายที่ก าหนดอ านาจหน้าที่ 
 1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 3 วรรคสอง บัญญัตติให้ รัฐสภา คณะรัฐมนตรี 
ศาล องค์กรอิสระ และหน่วยงานของรัฐ ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และหลักนิติธรรม 
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม และมาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบ
การบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี..... 

2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 วรรค
สอง การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี..... 

3. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ 
โดยอย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกและการ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 

4. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0892.4/ว2929 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 เรื่องการส่งเสริม
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

๓. ความสอดคล้องกับแผนในระดับต่าง ๆ 
  ๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 
  3. แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ. 2561-25644) ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การ
พัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 1. นายชูศักดิ์  ค าแปง  นิติกร 

๕. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
  งานนิติการ   ส านักปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕63 

๗. หลักการและเหตุผล 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้รัฐพึงพัฒนาระบบบริหาร
ราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การ
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บริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีทัศนคติเป็นผู้
ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 วรรคสอง บัญญัติให้
การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพือ่ประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ 
การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยก าหนด พระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 52 บัญญัติให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกานี้ โดย
อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนที่สอดคล้องกับบทบัญญัติในหมวด 5 และหมวด 7 และกระทรวงมหาดไทยได้ก าหนด
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติ 
ตามหนังสือสั่งการ ที่ มท 0892.4/ว2929 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2550 
 เทศบาลต าบลห้วยไคร้ ซึ่งเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานราชการที่จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 และ
มาตรา 51 อีกทั้งจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรา 50 วรรคสอง กล่าวคือต้องใช้หลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้หากเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลห้วยไคร้ ไม่มีความรู้ความเข้าใจในหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล หรือมีความรู้แต่ไม่ได้น ามาปฏิบัติแล้ว การปฏิบัติหน้าที่ย่อมไม่
เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย ดังนั้นด้วยเหตุผลดังกล่าวแล้วเทศบาลต าบลห้วยไคร้จึงจัดท าโครงการนี้ขึ้นเพ่ือ
สร้างจิตส านึกให้บุคคลากรของเทศบาลทุกคนได้ตระหนักถึงการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาลหรือหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
  ๘. วัตถุประสงค์  

8.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ มีความรู้ ความ
เข้าใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
  8.2 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ มี
คุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต 

8.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการในการปฏิบัติหน้าที่ 

๙. เป้าหมาย 
  ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 60 คน ประกอบด้วย  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ในสังกัด
เทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
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๑๐. แผนการด าเนินงาน 
ขั้นตอนการปฏบิตัิ ระยะเวลา สถานที ่ ผูร้บัผดิชอบ หมายเหต ุ

เตรยีมการ 
- เสนอโครงการเพื่อพิจารณา
อนุมัติ 

 
มกราคม ๒๕63 

 
เทศบาลต าบล

ห้วยไคร้ 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

(งานนิติการ) 

 

ด าเนนิการ 
- จัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบว่า
ด้วยการการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ 
- ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ
ที่ได้รับอนุมัติ 

 
กุมภาพันธ์ ๒๕63 

 
 

กุมภาพันธ์ 2563 

 
เทศบาลต าบล

ห้วยไคร้ 
 

เทศบาลต าบล
ห้วยไคร้ 

 
กองคลัง 

 
 

ส านักปลัดเทศบาล 
(งานนิติการ) 

 

หลงัด าเนนิการ 
- รายงานผลการจัดโครงการ
อบรม 

 
มีนาคม ๒๕63 

 
เทศบาลต าบล

ห้วยไคร้ 

 
ส านักปลัดเทศบาล 

(งานนิติการ) 

 

 
11. ระยะเวลาด าเนินการ 
 จัดฝึกอบรมตามโครงการปลูกจิตส านึกการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล จ านวน 1 วัน ในวันที่ 26   
เดือน กุมภาพันธ์  2563 
 
๑2. งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณจากเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวนเงิน 
20,000 บาท (รายละเอียดแนบท้ายโครงการ) 
 
๑3. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ที ่ ชื่อตวัชีว้ดั 
๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรม และการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 

 
๑4. การติดตามประเมินผล 

ที ่ ตวัชีว้ดัความส าเรจ็ วธิวีดัและประเมินผล เครื่องมือทีใ่ช ้
๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 

ความ เข้ า ใจหลักธรรมาภิบาล 
คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติหน้าท่ี 

- ทดสอบความรู้ความความ
เข้าใจ ก่อนอบรมและภายหลัง
อบรม 
 

- แบบประเมินความรู้ความ
ความเข้าใจ ก่อนอบรมและ
ภายหลังอบรม 
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๑5. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  ๑. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมาภิบาล คุณธรรม จริยธรรม และให้ความส าคัญกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 ๒. ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต 
  ๓. ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในการในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

16. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                (นายชูศักดิ์  ค าแปง) 
                                  นิติกร 
 
๑7. ผู้เสนอโครงการ 
        (นายดล  วงค์สุรินทร์) 
               หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
๑8. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
     ว่าที่ร้อยตรี 
           (สมสิฎฎ์  ชาญชัย) 
               ปลัดเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
 

19. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
        (นายเสถียร  กาโน) 
           นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 
 

ล าดับ
ที ่

การปฏบิตั ิ

งบด าเนินงาน 

หมายเหต ุ
ค่าใชส้อย 

รายจา่ยเกีย่วเนือ่งกบัการปฏบิตัิ
ราชการทีไ่มเ่ขา้ลกัษณะรายจา่ย

หมวดอืน่ ๆ 
๑ โครงการปลูกจิตส านึกการปฏิบัติงานตามหลัก

ธรรมาภิบาล 
๑.๑ คา่สมนาคณุวิทยากร 
  - วิทยากร จ านวน ๑ คน 
  ๑.๑.๑) ภาคเช้า จ านวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 
๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,8๐๐ บาท 
  ๑.๑.๒) ภาคบ่าย จ านวน 3 ชั่วโมง ๆ ละ 
๖๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑,8๐๐ บาท 

 
 

๓,6๐๐ 
 
 
 
 

 

๒0,๐๐๐ ระเบียบค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ข้อ 12 
(12) ข้อ 17 (2) (ก) 

 ๑.๒ คา่อาหาร ค่าอาหารวา่งและเครื่องดื่ม  
  ๑.๒.๑) ค่าอาหารกลางวัน จ านวน 60 คน ๆ 
ละ 8๐ บาท รวมเป็นเงิน 4,800 บาท 
  ๑.๒.๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ๒ มื้อ 
(เช้า-บ่าย) มื้อละ ๒๕ บาท จ านวน 60 คน ๆ 
ละ ๕๐ บาท รวมเป็นเงิน 3,00๐ บาท 

7,80๐ 
 

 ระเบียบค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ข้อ 12 
(11), (13) 
 

 ๑.๓ คา่ใชจ้า่ยเกีย่วกบัการใชแ้ละการตกแตง่
สถานทีฝ่ึกอบรม 
  - ป้ายไวนิลโครงการฯ จ านวน ๑ ป้าย เป็น
เงิน 682.50 บาท 

682.50 
 

 ระเบียบค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ข้อ 12 
(1)  
 

 ๑.๔ คา่ถา่ยเอกสาร คา่พมิพเ์อกสารและ
สิง่พมิพ ์
  - เอกสารประกอบการอบรม จ านวน 60 ชุด 
ชุดละ 50 บ.เป็นเงิน 3,000 บ. 

3,000  ระเบียบค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ข้อ 12 
(5)  
 

 1.5 คา่วสัด ุเครื่องเขยีน และอุปกรณ์  
- จ านวน 60 ชุด ๆ ละ 15 บาท เป็นเงิน 
900 บาท 

900  ระเบียบค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ข้อ 12 
(3)  

 1.6 คา่กระเป๋าหรอืสิ่งที่ใชบ้รรจเุอกสาร
ส าหรับผูเ้ขา้รบัการอบรม 
- กระเป๋าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารส าหรับผู้เข้า
รับอบรม จ านวน 60 ใบ ๆ ละ 65 บาท เป็น
เงิน 3,900 บาท 

3,900 
 

 

 ระเบียบค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ข้อ 12 
(9)  
 
 

 1.7 ค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็นในการฝึกอบรม
(ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้) 

117.50  ระเบียบค่าใช้จ่ายใน
การฝึกอบรม ข้อ 12  
(16) 

รวมทัง้สิน้เปน็เงนิ 20,0๐๐ ๒0,๐๐๐  
 



7 
 

 
ตารางอบรม 

โครงการปลกูจิตส านึกการปฎบิตัิงานตามหลักธรรมาภบิาล ประจ าป ี 2563 
วนัที ่  26 กมุภาพนัธ์  2563 เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอ้งประชมุ  ชัน้ 3 

อาคารป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  เทศบาลต าบลหว้ยไคร ้ อ าเภอแมส่าย  จงัหวัดเชยีงราย 
 

เวลา ก าหนดการ วิทยากร/ผู้รับผิดชอบ 

08.00 – 08.30 น. ลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม 

08.30 – 09.00 น. 
พิธีเปิดการอบรม และประกาศเจตนารมณ์

ในการปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร 

นายเสถียร   กาโน 
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 

หรือผู้แทน 

09.00 – 10.30 น. 
หลักธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงาน 

ในเทศบาลต าบลห้วยไคร้ 
นายเฉิด  เมืองแก้ว 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลแม่สรวย 

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม 

10.45 – 12.00 น. 
หลักธรรมาภิบาลกับการปฏิบัติงาน 

ในเทศบาลต าบลห้วยไคร้ (ต่อ) 
นายเฉิด  เมืองแก้ว 

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์
โรงพยาบาลแม่สรวย 

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม 

13.00 – 14.30 น. 
หลักธรรมาภิบาลกับการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  
(หลักความโปร่งใส) 

นายเฉิด  เมืองแก้ว 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลแม่สรวย 

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง เจ้าหน้าที่จัดฝึกอบรม 

14.45 – 16.00 น. 
หลักธรรมาภิบาลกับการป้องกันการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  
(หลักความโปร่งใส) (ต่อ) 

นายเฉิด  เมืองแก้ว 
หัวหน้างานประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลแม่สรวย 

16.00 – 16.30 น. พิธีปิดการอบรม 
โดย นายเสถียร   กาโน 

นายกเทศมนตรีต าบลห้วยไคร้ 
หรือผู้แทน 

 
หมายเหตุ : ตารางอบรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


