
โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2. หลักการและเหตุผล 

หลักธรรมาภิบาล หรือ การบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) เปนหลักสําคัญในการ
บริหารและการปฏิบัติงานจะตองมีความสุจริต โปรงใส และสามารถตรวจสอบได รวมทั้งเปนการเสริมสรางจิตสา
นึกในการทางานและความรับผิดชอบตอหนาที่ของตนเอง นอกจากน้ี ยังตองมีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางมปีระสิทธิภาพ และนาไปสูการพัฒนาองคกรอยางตอเน่ือง อีกทั้งสามารถ
แกปญหาความขัดแยงภายในองคกรไดอีกดวยจากสภาพปญหาการทุจริตคอรรัปชันที่เปนปญหาเรื้อรังที่มีสวนบั่น
ทอนความเจริญของประเทศไทยมานาน จึงจาเปนอยางย่ิงที่จะตองมีการปองกันและแกไขปญหาการทุจริต คอร
รัปชันอยางจริงจัง ในสถานการณวิกฤติปญหาการทุจริตคอรรัปชันในสังคมไทยดังกลาว ทุกภาคสวนในสังคมไทย
ตางเห็นพองตรงกนัวาการที่จะทาใหปญหาการคอรรัปชันลดนอยลงและหมดไปไดในที่สุดน้ัน ตองนาหลักธรรมาภิ
บาลไปปรับใชกับทุกภาคสวนไมวาจะเปนภาคสวนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชนตลอดจนภาคประชา
สังคมอยางเขมงวดจริงจัง พรอมทั้งสรางทัศนคติใหมปลูกจิตสานึกของคนไทยรวมตานภัยการทุจริตควบคูกับการ
เปลี่ยนแปลงคานิยมไปในทิศทางที่ไมเอื้อหรือสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน ทั้งน้ี กลไกการนาหลักธรรมาภิบาล 
ซึ่งประกอบดวย ความชอบธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได ความมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและการมีสวนรวมของประชาชนไปเปนแนวทางในการบริหารจัดการน้ัน ปรากฏอยูในบทบัญญัติของ
กฎหมายรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยฉบับปจจุบัน ซึ่งไดวางกรอบการนาหลักธรรมาภิบาลไปเปนแนว
ทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานองคกรตางๆ ของภาครัฐ จึงนับเปนการสงสัญญาณเชิงบวกให
เห็นวาประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึนแลว แตอยางไรก็ตาม สาหรับกรอบการนาหลักธรร
มาภิบาลไปเปนแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหนวยงานหรือองคกรภาครัฐน้ัน ปจจุบันยังคงอยู
บนความหลากหลายในองคประกอบหลักของธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวยหลักความชอบธรรม (Legitimacy) 
หลักความโปรงใส (Transparency) หลักความรับผิดชอบและการตรวจสอบได(Accountability) หลักความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) และหลักการมีสวนรวม (Participation) ดังน้ัน การพิจารณาคัดเลือกนาองคประกอบ
หลักของธรรมาภิบาลเหลาน้ันมาใชเปนเครื่องมือกลไกในการสรางมาตรฐานดานความโปรงใสสาหรับหนวยงานหรื
องคกรใดๆ จะตองคํานึงถึงกรอบเปาหมาย วัตถุประสงคแนวทาง หรือวิธีการดาเนินงานที่หนวยงานองคกร
สามารถปฏิบัติ เพื่อสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีไดตอไป 
   ดังน้ัน เพื่อประโยชนในการบริหารราชการ เทศบาลตาบตําบลโนนตาล จึงไดจัดทา “โครงการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”ข้ึน 
3. วัตถุประสงค 
    1. เพื่อสงเสริมใหผูบริหารเทศบาลตาบตําบลโนนตาล บุคลากรของเทศบาลตาบตําบลโนนตาล 
มีความรูความเขาใจในเรื่องหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและความซื่อสัตย นาไปสูการปฏิบัติที่ดีตอ
ประชาชน 
   2. เพื่อใหผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกร เกิดความตระหนักในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติ
หนาที่ทุกข้ันตอนและปฏิบัติหนาที่ตามอํานาจหนาที่ดวยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปรงใส และตรวจสอบได 
4. เปาหมาย 
   ผูบริหารเทศบาลตาบตําบลโนนตาล สมาชิกสภาเทศบาลตําบลโนนตาล พนักงานและพนักงาน
จางของเทศบาลตําบลตําบลโนนตาล 
 



5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
  เทศบาลตําบลตําบลโนนตาล 
6. วิธีดาเนินการ 
  1. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผูบริหารทองถ่ิน 

2. มอบงานใหกับผูรับผิดชอบโครงการ และผูที่เกี่ยวของ เพื่อวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดหาวิทยากร 
4. จัดทากําหนดการและหัวขอการอบรม 
๕. ติดตามประเมินผลแบบทดสอบกอน และหลังการอบรม 
๖. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการดาเนินการตามโครงการใหผูบริหารทองถ่ินทราบ 

7. ระยะเวลาการดําเนินงาน 
พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณท่ีใชในการดาเนินการ 
๑๐,๐๐๐ บาท 

9. ผูรับผิดชอบโครงการ 
  สานักปลัด เทศบาลตําบลโนนตาล 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 

1. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรขององคกรมีความรูความเขาใจในหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมจริยธรรมและ
ความซื่อสัตย 

2. ผูบริหารทองถ่ิน บุคลากรเกิดความตระหนักในการรับผิดชอบตอการปฏิบัติหนาที่ทุกข้ันตอนและ
ปฏิบัติหนาที่ ตามอํานาจหนาที่ดวยความตรงไปตรงมา มีมาตรฐาน โปรงใส และตรวจสอบได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



มาตรการ สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลโนนตาล 
 
1. ชื่อโครงการ : มาตรการ สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

2. หลักการและเหตุผล 
   ตามที่องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดประกาศใชประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2552  โดยกําหนดกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทาผิดทางวินัย ซึ่งมีการกําหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความรายแรงแหงการกระทา ประกอบกับ ไดมีประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด เรื่อง หลักเกณฑ
และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลลูกจางประจา และพนักงานจาง ลงวันที ่ 30 กันยายน 2558 
กําหนดใหพนักงานเทศบาล ลูกจางประจา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาที่ดาเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ไดแกยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม, มีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน 
สวนตน และไมมีประโยชนทับซอน, ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย, ใหบริการแกประชาชน
ดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไม
บิดเบือนขอเท็จจริง,มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได, ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณทางวิชาชีพขององคกร 
นอกจากน้ี สานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแนวทางการดาเนินการตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนกรณีการ
เรี่ยไร และกรณีการใหหรือรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดใหขาราชการตองละเวน
จากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่และไมกระทาการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชน
สวนตนและประโยชนสวนรวม ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที ่นร 1013.7/ว 11 ลงวันที ่25 ธันวาคม 2557 ซึ่ง
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควรนาแนวทางการดาเนินการดังกลาวมาปรับใชเปนแนวทางในการถือปฏิบัติโดย
อนุโลม 
   ดังน้ัน เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการปฏิบัติงานและเปนที่เช่ือถือไววางใจของประชาชน เทศบาล
ตําบลโนนตาล  จึงไดจัดทามาตรการ “สงเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรม” ข้ึน เพื่อใหบุคลากรทั้งฝาย
การเมืองและฝายประจาทุกระดับนาไปใชในการปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม
กระทาการอันเปนการขัดกันแหงผลประโยชนหรือการมีผลประโยชนทับซอน 
 

3. วัตถุประสงค 
  1. เพื่อเปนเครื่องมือกากับความประพฤติการปฏิบัติหนาที่ในการยึดหลักตามมาตรฐานทางจริยธรรม 

2. เพื่อใหเกิดการปรับปรุงประมวลจริยธรรมขององคกรใหเปนปจจุบันและสอดคลองกับสถานการณที่
เปลี่ยนไป 
และสรางความมั่นใจแกผูรับบริการและประชาชนทั่วไป 

3. เพื่อใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สราง 
ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลาดับ 
 

4. เปาหมาย/ผลผลิต 
คณะผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจางประจา และพนักงานจางทั่วไปของเทศบาลตําบลโนนตาล 



5. พ้ืนท่ีดําเนินการ 
เทศบาลตําบลโนนตาล 
 
6. วิธีดาเนินการ 

1. แตงต้ังคณะทางานปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
2. ประชุมคณะทางานฯ 
3. จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมเพื่อใชเปนคานิยมสาหรับองคกร ที่ตอง

ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
4. จัดทาเปนคูมือการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมแกบุคลากร เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติตน 
5. เผยแพรประชาสัมพันธใหสาธารณชนไดรับทราบ เพื่อมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบ 
6. ติดตามประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม 

7. ระยะเวลาดาเนินการ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 -2664 

8. งบประมาณดาเนินการ 
ไมใชงบประมาณ 

9. ผูรับผิดชอบ 
งานนิติการและกิจการสภา เทศบาลตําบลโนนตาล 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ 
1. ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง ฝายบริหาร ฝายสภาทองถ่ิน และฝายพนักงาน 

ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดรับการปรับปรุงใหสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน 
2. บุคลากรในองคกร มีความรูความเขาใจและตระหนักในการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของ

องคกร ไมนอยกวารอยละ 90 
 
 
 
 
 
 
 
 


