
   โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและกฎหมายทั่วไป    
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 

เทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

๑ หลักการและเหตุผล 
  ด้วยปัจจุบันพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการภาครัฐ     ในการสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดย
ยึดถือระบบคุณธรรม ความเสมอภาคระหว่างบุคคล และหลักการได้รับการปฏิบัติตลอดจนหลักการคุ้มครองสิทธิ
อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน การส่งเสริมและพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจสาระส าคัญและแนวปฏิบัติราชการ
กฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร  ของราชการ จึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยสร้างความรู้ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการ
ปฏิบัติราชการ โดยยึดมั่นการปฏิบัติราชการตามหลักนิติธรรม และสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการในการ
ปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดีของข้าราชการ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎหมาย
ได้อย่างถูกต้อง 

๒. วัตถุประสงค ์

๑.เพ่ือให้  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  พนักงานเทศบาล  พนักงาน 
จ้างประชาชนทั่วไป  มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
   ๒. เพ่ือให้  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  พนักงานเทศบาล  พนักงาน
จ้างประชาชนทั่วไป  สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง
ถูกต้อง 
  ๓. เพ่ือสร้างบรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการตามระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี 

๓. เป้าหมาย 

  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  ๘๐ คน แบ่งเป็นภาคส่วนต่างๆ ดังนี้ 
๑.  คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา    
๒.  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา   

  ๓.  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง    
  ๔.  ประชาชนทั่วไป 
๔. ระยะเวลาด าเนินงาน    วันที่     ๒๓     เดือน   สิงหาคม    พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๕. วิธีการด าเนินงาน 
๑. เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติ งบประมาณในการด าเนินงาน  
๒.  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานตามโครงการและประสานการด าเนินงาน 
๓.  จดัเตรียมความพร้อมโดยการจดัหาวสัดุอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องและประสานผูเ้กี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม 
๔..  ด าเนนิการจัดกิจกรรมอบรมให้กับผู้เข้ารับการอบรมในเขตส านกังานเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
๕. การติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงาน 

๖. วิธีการฝึกอบรม 

  การบรรยายตามหลักสูตร ซักถาม ตอบปัญหา 



-๒- 

๖.๑ วิทยากร 

๑. ผู้แทนส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดกาฬสินธุ์ วิทยากรบรรยาย กฎหมาย 

เกี่ยวกับการตรวจเงินแผ่นดิน  ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑  
๒. อัยการจังหวัดกาฬสินธุ์    วิทยากรบรรยาย  กฎหมายทั่วไปและ  กฎหมายข้อมูลข่าวสาร 

๖.๒ วิธีการฝึกอบรม     การบรรยายตามหลักสูตร ซักถาม ตอบปัญหา 

๖.๓ วิชาและเนื้อหาการอบรม 

  ก. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

                ๑. คุณค่าของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการและความสัมพันธ์กับบทบัญญัติตาม
รัฐธรรมนูญ 
   ๑.๑    ความเป็นมาของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   ๑.๒   วัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  
   ๑.๓   ประโยชน์และคุณค่าของพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.  ๒๕๔๐ 
   ๑.๔   ความสัมพันธ์กับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
   ๒.  สิทธิของประชาชนตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 
   ๒.๑  สิทธิของประชาชนในการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารของราชการของหน่วยงานต่างของรัฐ 
   ๒.๒  สิทธิของประชาชนที่จะยื่นค าขอข้อมูลข่าวสารเรื่องหนึ่งเรื่องใดตามที่ตนเองประสงค์จะรู้
หรือเพ่ือน าไปเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้รู้หรือเพ่ือการพิทักษ์สิทธิของตนเองหรือชุมชุนหรือสังคม 
   ๒.๓ สิทธิของประชาชนในการขอตรวจดูหรือคัดส าเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เก่ียวกับตนเอง 
   ๒.๔ สิทธิของประชาชนในการอุทธรณ์ค าสั่งต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ 
 

  ข. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
  ค. กฎหมายทั่วไป   

๗. สถานที่ด าเนินการ 
   ห้องประชุมฆ้องค า (อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย) 
   ส านักงานเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

๘. งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา  เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งจ่ายในแผนงานบริหารงานทั่วไป  งบด าเนินการ  รายจ่ายเกี่ยวเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่
ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารและกฎหมาย
ทัว่ไป ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ.๒๕๖๒   ตั้งจ่ายไว้   ๑๕,๐๐๐.- บาท  (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)   

เพ่ือเป็นค่าจ้างประกอบอาหารกลางวัน   อาหารว่างและเครื่องดื่ม   จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และ 
ค่าตอบแทนวิทยากร  งบประมาณด าเนินการ  ๑๒,๘๐๐. – บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้                                                                                                                         

๑. ค่าจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน  อาหารว่าง  และเครื่องดื่ม จ านวน  ๘๐ คน         
รวมเป็นเงิน  ๘,๐๐๐.- บาท              



 
                     -๓- 

 
  ๒. ค่าซื้อวัสดุอุปกรณ์ ( ปากกา สมุด ) จ านวน ๘๐  ชุดๆละ  ๑๕  บาท  เป็นเงิน  ๑,๒๐๐.- บาท     

        ๓. ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย  จ านวน  ๖ ชั่วโมง ๆ ละ  ๖๐๐  บาท  เป็นเงิน  ๓,๖๐๐  บาท 
๙. การประเมินผล 

  แบบประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรมภายหลังการฝึกอบรม 
 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของ 

ราชการ 
  ๒. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่าง
ถูกต้อง 
   ๓. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนามีการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ  ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๖๑ และมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป อย่างถูกต้อง
และปฏิบัติตนสอดคล้องตามกฎหมาย 
๑๑. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 
   (ลงชื่อ)........................................................ผู้จัดท าโครงการ 
       (นายเฉลิมพล  วงศ์กาไสย) 
                                                 นิติกร  ช านาญการ 

                                                    

(ลงชื่อ)........................................................ผู้เสนอโครงการ 
                  (ดร.สุรศักดิ์  หันชัยศรี) 

 หัวหน้าส านักงานปลัดเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
 

 
(ลงชื่อ).......................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

    (นายณัฐวุฒิ  ไสยวิจิตร) 
ปลัดเทศบาลต าบลฆ้องชัยพัฒนา 
 

  (ลงชื่อ).......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
       (นายปรีชา  ศรีจินดา) 
                                      นายกเทศมนตรีต าบลฆ้องชัยพัฒนา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


