
        บันทึกข้อความ

 

ส่วนราชการ    งานนิติการ    สำนักปลัดเทศบาล    สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพางคำ   โทรศัพท์ ๐-๕๓๖๔-๖๕๖๙ 
ท่ี ชร  ๕๔๖๐๑/-            วันที่  6 พฤษภาคม ๒๕64 
เร่ือง    ขออนุมัติดำเนินงานตาม โครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม : “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การบริหารท่ีโปร่งใสและ 

ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ผ่านระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.2564 ” 
 

เรียน    นายกเทศมนตรีตำบลเวียงพางคำ 
 

  เร่ืองเดิม 
   ตามบทบัญญัติแห่งมาตรา ๕๐ แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าท่ีท่ีต้องให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ได้รับความรู้ท่ีจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน และ
กำหนดให้การปฏิบัติหน้าท่ีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญซึ่ง
สอดคล้องตามแผนพัฒนาส่ีปี (พ.ศ.๒๕๖1 – ๒๕๖4)  เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารท่ัวไป นั้น 

  

ข้อเท็จจริง  
  เพื่อให้การดำเนินงานท่ีเป็นไปตามภารกิจข้างต้น  งานนิติการ จึงได้จัดทำ โครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม : 
“เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การบริหารท่ีโปร่งใสและต่อต้านการทุจริตในองค์กร ผ่านระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ 
ประจำปี พ.ศ.2564 ”เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลฯ
และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆร่วมกันป้องกันและปราบปรามการทุจริตการดำเนินโครงการพัฒนา                 
ผู้นำคุณธรรม การดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน หน้า 111 (ปรากฏในแผนพัฒนาส่ีปี พ.ศ.2561-
2565 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบริหารองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล แผนงานบริหารงานท่ัวไป หน้า 128 เกี่ยวกับการ
ดำเนินงานตามภารกิจและอำนาจหน้าท่ีของเทศบาลตำบล ไม่ใช้งบประมาณของหน่วยงานแต่ประการใด โดยผู้เข้าร่วม
โครงการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ เวปไซต์ https://ggde.nacc.go.th/ และรับฟังการบรรยาย
ผ่าน https://ggde.nacc.go.th/vdo ชุดความรู้ธรรมาภิบาล“หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ” “หลักธรรมาภิบาล (Good 
Governance)” “ชุดการเรียนรู้ธรรมาภิบาล” และให้ผู้เข้ารับการอบรมผ่านระบบออนไลน์ลงทะเบียนพร้อมท้ัง ลงช่ือทำ
แบบทดสอบชุดเรียนรู้ธรรมาภิบาล รายงานผลการทดสอบต่อ ปลัดเทศบาลตำบลเวียงพางคำ โดยการดำเนินงานของ
โครงการมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

๑.เพื่อใหบุ้คลากรของเทศบาลตำบลเวียงพางคำมีจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต ให้เป็นไป
ตามแผนแม่บท 20 ปี และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ท้ังการให้ความรู้ด้าน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) มีความรู้ความเข้าใจด้าน
ระเบียบ กฎ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปช่ัน การแยกผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์
ส่วนรวม เสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปร่งใสของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลฯ ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดถึงการแสดงความโปร่งใสในการปฏิบั ติงาน ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข ก่อให้เกิด
ภาพลักษณ์ท่ีดีของตำบล ส่งผลต่อเนื่องในระดับชาติ 

๒. เพื่อใหบุ้คลากรของเทศบาล มีความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างท่ัวถึง ในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามกฎหมาย ป.ป.ช. กฎหมายอาญา และแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัดเทศบาลฯ 

 
   /ความเห็น... 

https://ggde.nacc.go.th/%20และรับฟังการบรรยายผ่าน%20https:/ggde.nacc.go.th/vdo
https://ggde.nacc.go.th/%20และรับฟังการบรรยายผ่าน%20https:/ggde.nacc.go.th/vdo
https://www.youtube.com/watch?v=d71-qZqsXdU
https://www.youtube.com/watch?v=IrCOl8hfqSU
https://www.youtube.com/watch?v=IrCOl8hfqSU
https://www.youtube.com/watch?v=J86C5hQ-tkU




 เทศบาลตำบลเวยีงพางคำ 
อำเภอแม่สาย  จังหวดัเชียงราย 

 
ชื่อโครงการ      โครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม : “เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การบริหารที่โปร่งใส และ 

    ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ผ่านระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ ประจำปี พ.ศ.2564 ” 
แนวทางที่ 1 เพื่อสร้างจิตสำนึกปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริต 
   โปร่งใสในการปฏิบัติงานราชการ ป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอรัปช่ันของพนักงานและ 
  เจ้าหน้าท่ี 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล      
แผนงาน  บริหารงานท่ัวไป  
ในแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี   พ.ศ.  ๒๕61 – ๒๕๖4       
ตัวชี้วัด  บุคลากรในเทศบาลตำบลเวียงพางคำมีคุณธรรม จริยธรรม พฤติกรรมและวิธีการ 
   ทำงานท่ีสุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติงานราชการในการปฏิบัติราชการตามหลัก 
   ธรรมาภิบาล ร้อยละ 65  
หน่วยงานรับผิดชอบ   งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย  
            จังหวัดเชียงราย  
 

1. หลักการและเหตุผล 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบันให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำบริการสาธารณะ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไข
ปัญหาในระดับพื้นท่ี ส่วนการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะทำได้เท่าท่ีจำเป็นตามกรอบท่ีกฎหมาย
กำหนด และต้องเป็นไปเพื่อการคุ้มครองประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นหรือประโยชน์ของประเทศโดยรวม
รัฐธรรมนูญยังได้บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องได้รับการส่งเสริม สนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการ
บริหารโดยอิสระในการกำหนดนโยบาย การจัดการบริการสาธารณะการบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง 
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธภิาพ ตลอดจนกำหนดให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีสิทธิมีส่วนร่วมในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดให้มีวิธีการเพื่อให้ประชาชนมีสิทธิมีส่วนร่วมดังกล่าวด้วย  นอกจากนี้ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน กำหนดให้การบริหารราชการ ซึ่งรวมท้ังการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นไปเพื่อประโยชน์
สุขของประชาชน ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี และคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน เมื่อ
พิจารณาจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการบริหารราชการ
แผ่นดินท่ีมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นองค์กรหลักในการจัดบริการสาธารณะและแก้ไขปัญหาในระดับ
ท้องถิ่นยังมีปัญหาหลายประการ ท่ีสำคัญคือปัญหาด้านการบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง 
และปัญหาการกำกับดูแลโดยองค์กรท่ีมีอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย ประกอบกับตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ท่ีใช้อยู่ปัจจุบันเป็นฉบับท่ี 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึง
ปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็นประเทศท่ีมีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่
เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน 
ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความ
โปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”และ 
รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการผลักดันให้การป้องกัน และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาล
ได้แถลงนโยบาย ๑๑ ด้าน อันรวมถึงประเด็นเรื่องการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินท่ีธรรมาภิบาลและ/-2-รัฐบาลได้ให้... 



 ๒ 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดย จัดระบบอัตรากำลังและปรับปรุง
ค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยึดหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองท่ีดี เพื่อสร้างความ
เช่ือมั่นวางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบคุณธรรมและปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย ท่ีครอบคลุมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ เพื่อตอบสนองนโยบาย
รัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริตข้างต้นและนำเครื่องมือการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสู่ การปฏิบัติ เพื่อเป็นกลไกสำคัญท่ีจะป้องกัน
การทุจริต โดยเฉพาะการกระทำท่ีเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐให้ดำเนินไปอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการป้องกันพฤติกรรมการกระทำผิดและเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งถือเป็นการ
ทุจริต ประเภทหนึ่ง เนื่องจากเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการใช้อำนาจ
ไป แทรกแซงการใช้ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจ และทำให้ละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ี ขาดความ
เป็นอิสระ ความเป็นกลางและความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) ท้ัง
ทางด้านการเงิน คุณภาพในการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม ตลอดจนคุณค่าท่ีดีงาม รวมท้ังโอกาสใน
อนาคตของประชาชน ส่วนรวมผู้รับบริการ ซึ่งตามบทบัญญัติมาตรา ๕๐ แห่ง พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
๒๔๙๖ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้เทศบาลตำบลมีหน้าท่ีท่ีต้องให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม ได้รับความรู้
ท่ีจำเป็นต่อชีวิตประจำวัน และกำหนดให้การปฏิบัติหน้าท่ีต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน คำนึงถึง
การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสำคัญ นั้น 
 เทศบาลตำบลเวียงพางคำ ในฐานะท่ีเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีมีหน้าท่ีดูแลประชาชนให้
ได้รับความรู้ การศึกษา การมอบความรู้ในด้านกฎหมายจึงเป็นส่ิงสำคัญ  และเทศบาลฯได้เล็งเห็นว่า เมื่อ
บุคลากรในเทศบาลได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลุกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต การ
ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมายของพนักงานเทศบาลซึ่งหากปฏิบัติโดยเคร่งครัดและดำรงตนให้
อยู่ในกฎและระเบียบทางราชการไม่ถือประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ทับซ้อน ตลอดถึงมีความรู้ในทาง
กฎหมาย ป.ป.ช. กฎหมายอาญา อันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ แล้วจะทำให้มีความเข้าใจ
ในการปฏิบัติการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ ป้องกันและลดปัญหาการ กระทำท่ีอาจส่อไปในทางให้เห็นว่า
เป็นการทุจริต เทศบาลตำบลเวียงพางคำจึงได้จัด โครงการพัฒนาผู้นำคุณธรรม : “เสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม การบริหารที่โปร่งใส และต่อต้านการทุจริตในองค์กร ผ่านระบบธรรมาภิบาลออนไลน์ ประจำปี 
พ.ศ.2564” ขึ้นซึ่งจักเป็นประโยชน์กับบุคลากรของเทศบาลและประชาชนตำบลเวียงพางคำ สืบไป 

 

3.  วัตถุประสงค ์  
๑.เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงพางคำมีจิตสำนึกและสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต 

ให้เป็นไปตามแผนแม่บท 20 ปี และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
ท้ังการให้ความรู้ด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ITA) มีความรู้ความเข้าใจด้านระเบียบ กฎ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขการทุจริตคอร์รัปช่ัน การ
แยกผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม เสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานท่ีสุจริตโปร่งใส
ของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลฯ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ตลอดถึงการแสดงความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน ส่งผลให้สังคมมีความสงบสุข ก่อให้เกิดภาพลักษณ์ท่ีดีของตำบล ส่งผลต่อเนื่องในระดับชาติ 

๒. เพื่อให้บุคลากรของเทศบาล มีความรู้ทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตอย่างท่ัวถึง ในเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามกฎหมาย ป.ป.ช. 
กฎหมายอาญา และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัดเทศบาลฯ 
 
4.  เป้าหมาย   

บุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าท่ีในเทศบาลตำบลเวียงพางคำ  
/-3-4.เป้าหมาย... 
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• เป้าหมายด้านปริมาณ    
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ.....8๐........ คน 

• เป้าหมายด้านคุณภาพ   
- บุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงพางคำมีจิตสำนึกและสร้างค่านิยม เรื่อง วัฒนธรรมสุจริต 

ต่อต้านการทุจริตแก่ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของเทศบาลและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการ
ป้องกันการทุจริต เกิดจิตสำนึกท่ีจะลดค่านิยมท่ีผิดๆ ความรู้ความเข้าใจ ในเรื่องกฎหมาย
เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

- สร้างความเช่ือมั่นให้ประชาชนเกิดการยอมรับและเช่ือมั่นในการป้องและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 

- บุคลากรของเทศบาลสามารถเป็นเครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้ 
- ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน เรื่องของกฎหมายท่ีสามารถถ่ายทอดความรู้ให้แก่กันได้

อย่างถูกต้อง และเป็นหนึ่งพลังแห่งแผ่นดินในการสร้างประเทศชาติให้เกิดความมั่นคง 
ยั่งยืน 

 

5. ตัวชี้วัดผลสำเร็จการดำเนินงาน 
ตัวชี้วัด หน่วยนับ เป้าหมาย 

5.1 ผลผลิต   
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ (รูปธรรม)  
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ 

 
คน 

 
80 

ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ (นามธรรม)  
- ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม 

 
ร้อยละ 

 
๘๐ 

5.2 ผลลัพธ์   
              - ผู้เข้าร่วมโครงการท่ีสามารถนำความรู้ด้านการปลุกจิตสำนึก ตลอดถึง กฎหมาย ระเบียบท่ีได้รับ
ไป 
                ใช้ในการปฏิบัติงาน และชีวิตประจำวัน 
              - ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถถ่ายทอดความรู้ ให้แก่บุคคลในครอบครัว ส่งต่อความรู้กันในสังคม 
              - ปัญหาการทุจริตคอร์รัปช่ันในสังคมลดลง 
 
6. สถานที่ในการดำเนินงาน 
  ห้องประชุมหนองแหวน เทศบาลตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 
 
๗. ระยะเวลาที่ดำเนินงาน 

 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 
 

๘. กิจกรรม/กำหนดการ   
-กิจกรรมอบรม ความรู้ แก่พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าท่ี เกี่ยวกับเรื่องหลักธรรมาภิบาลกฎหมาย ระเบียบท่ี
เกี่ ย วข้ อ ง  ขอ ง ผู้ เข้ าร่ ว ม โครงก าร ด้ วยตน เอ ง ผ่ าน ระบ บ ธรรมาภิ บ าลอ อน ไลน์  ผ่ าน เวป ไซ ต์  
https://ggde.nacc.go.th/ ชุดความรู้ธรรมาภิบาล  “หลักธรรมาภิบาล 6 ประการ” “หลักธรรมาภิบาล       

/-4-(Good … 
.... 

https://ggde.nacc.go.th/%20ชุด
https://www.youtube.com/watch?v=d71-qZqsXdU
https://www.youtube.com/watch?v=IrCOl8hfqSU





