
โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม 
ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

--------------------------------------------------- 

สอดคล้องกับประยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. 
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร 
๕.๔ แนวทางการส่งเสริมและท้องถิ่นให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

1. หลักการและเหตผุล 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่คณะอนุกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ.ก.ถ.) ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ใน ก.ถ. ได้ประมวลขึ้นจาก
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของคน 
ได้แก่ 

1. จึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความรับผิดชอบ 
 หมายถึง  - มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน 
 - การไมใ่ช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ 
 - มีความรับผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ 

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
 หมายถึง - มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน แผนการท างาน และการมอบหมายงานอย่างชัดเจนโดย 
   สามารถแจ้งล าดับขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ 
   ได้ทราบเพ่ือสามารถตรวจสอบและติดตามได้ 
 - มีการตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐภาคเอกชน 

และภาคประชาชน ในการตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 
 - มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีชัดเจนและ 
   เข้าใจง่าย 

3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
 หมายถึง  - การบริการทีเ่ป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 
  - การบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
  - การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส และรักษาประโยชน์แก่ผู้มารับบริการทุกคน 

4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
 หมายถึง - การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามก าหนดและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
 - การปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการโดยอยู่ภายใต้ ขอบเขตของ 
   ระเบียบ กฎหมาย 
 - การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า ทั้งในส่วนของ 
   การใช้เงินและใช้เวลา 
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5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 หมายถึง - การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่ 
    เสมอด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษา 
    ด้วยตนเอง เป็นต้น 
 ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มีประกาศเรื่อง ก าหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่น ลงวันที่ 11 
มิถุนายน 2556 ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ  
6. ปฏิบัติการให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานงาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม สัมมนา

เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาธิสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมาะมาวี เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากรดังกล่าวเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพน าไปสู่การพัฒนา การท างานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และน าไปสู่การพัฒนาองค์กร 
โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศชีวิตได้ อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และ
สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 

๒. วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา ของข้าราชการ         
ที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ ของหน่วยงาน ให้มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม 

๒. เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิม
สมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียง             
เป็นแนวทาง  

๓. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในการน าไป
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการท างานให้มีคุณลักษณะ เป็นข้าราชการยุคใหม่
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม 
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4. เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

3. หลักสูตรและหัวข้อในการอบรม 
1. มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน : ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม 
3. การบริหารความเสี่ยงเชิงจริยธรรม : กลไกของภาครัฐในการส่งเสริมและป้องปรามให้ข้าราชการ

ประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและองค์กรด้วยหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา : การปฏิบัติธรรม เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

๔. วิธีการอบรม 
การบรรยาย การฝึกปฏิบัติธรรม กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ 

๕. วิทยากร 
วิทยากรจากอ าเภอนาดี ท้องถิ่นอ าเภอนาดี 

6. ระยะเวลาการด าเนินการ 
วันที่ 5 พฤษภาคม ๒๕๖4 

7. สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

8. ขั้นตอนการด าเนินงาน 
1. จัดท าโครงการเสนอนายก อบต.แก่งดินสอ พิจารณาอนุมัติ 
2. แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินโครงการ 
3. ติดต่อประสานงานกับวิทยากร ผู้มีความรู้และทักษะ 
4. ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม 
5. สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 

9. กลุ่มเป้าหมาย 
- คณะผู้บริหาร จ านวน 4 คน 
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวน 12 คน 
- พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง จ านวน 34 คน 

        รวม  จ านวน 50 คน 
๑๐. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ อ าเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 

 

 



-4- 
 

11. งบประมาณ 
ไมใ่ช้งบประมาณ 

12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหาร      

ส่วนต าบลแก่งดินสอ สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู้ และ 
ประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็น ผู้น า
ด้านคุณธรรม จริยธรรมในองค์กรอย่างสร้างสรรค์ 

2. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม สามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พระพุทธศาสนา ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคี ปรองดองความร่วมมือ
รวมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได ้อันจะน ามาซึง่ประโยชน์ของชาติ และประชาชน 

3. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการด าเนินชีวิต การปฏิบัติงานที่เน้นการพัฒนา
ด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมีหลักฐานข้อมูล
เชิงประจักษ ์

4. ป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ที่เกิดจากการขาดคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมืองและข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

13. ตัวช้ีวัดและผลสัมฤทธิ์โครงการ 
ผลผลิต ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๕๐ คน ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
ผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวน ๕๐ คน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้าง 

คุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็นข้าราชการ     
ยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเครื่อง     
ยึดเหนี่ยวจิตใจในการด ารงชีวิต และการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 

1๔. การประเมินผล 
จะประเมินผลการฝึกอบรมใน ๒ ส่วน คือ ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรมและประเมินผลการ

เรียนรู้หลังจากการฝึกอบรม รวมทั้งประเมินพฤติกรรมและปฏิกิริยาของผู้ เข้ารับการฝึกอบรม โดยการ               
ใช้แบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม 
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๑๕. ผู้เขียนโครงการ 
 (ลงชื่อ) 

          (นางสาวธศรวรรณ  อินเรือง) 
                                                                       เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 
๑๖. ผู้เสนอโครงการ 
 (ลงชื่อ) 
                    (นายชยุต ทิพวัน) 
                 หัวหน้าส านักงานปลัด 
 
17. ผู้ตรวจสอบโครงการ 

                          

                                     (ลงชื่อ) .............................................. ผู้เห็นตรวจสอบโครงการ 
                       ( นางสาวดลยา พลพะเดช) 
                         รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 

 
18. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 (ลงชื่อ) 

              (นายเจษฎา เทียนน้อย) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 
 

19. ผู้อนุมัติโครงการ 
 (ลงชื่อ) 

              (นายส าราญ อ่อนอรุณ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก่งดินสอ 


