
โครงการอบรมคณุธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังานและบริหารงานใน
อบต.นาเลียง 

ส าหรบัคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเลียง  อ าเภอนาแก  จงัหวดันครพนม 
---------------------------------------------------------------- 

๑.  หลกัการและเหตุผล 
  คณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ (อ.ก.ถ.) ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จรยิธรรม ใน ก.ถ.        ได้ประมวลขึน้จากขอ้เสนอแนะของผูบ้รหิารท้องถิน่ โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อให้
ขา้ราชการ พนักงาน ลูกจ้าง   และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ยดึถอืเป็นหลกัการ
และแนวทางปฏบิตั ิเพือ่เป็นเครื่องก ากบัความประพฤตขิองตน ไดแ้ก่ 
  ๑.  พึงด ารงตนให้ตัง้มัน่อยู่ในศีลธรรม  ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความซ่ือสตัย ์สุจริต 
เสียสละ 

     และมีความรบัผิดชอบ 
       หมายถงึ -  มกีารปฏบิตัหิน้าทีอ่ย่างตรงไปตรงมา โดยค านึงถงึประโยชน์สุขของ 
          ประชาชน 

-  การไม่ใชต้ าแหน่งหน้าทีห่าผลประโยชน์ 
-  มคีวามรบัผดิชอบต่อต าแหน่งหน้าที ่                      

  ๒.  พึงปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
       หมายถงึ -  มขี ัน้ตอนการปฏบิตังิาน แผนการท างาน และการมอบหมายงาน

อย่าง 
       ชดัเจนโดยสามารถแจง้ล าดบัขัน้ตอนการปฏบิตั ิผูป้ฏบิตังิานและ 
       ระยะเวลาให้แก่ผู้มาตดิต่อราชการได้ทราบ เพื่อสามารถตรวจสอบ

และ 
       ตดิตามได ้

-  มกีารตัง้คณะท างานหรอืคณะกรรมการทีป่ระกอบดว้ย ภาครฐั 
   ภาคเอกชนและภาคประชาชน  ในการตรวจสอบการด าเนินงานของ 
   เจา้หน้าทีแ่ละหน่วยงาน 
-  มกีารเปิดเผยขอ้มลูข่าวสารทีเ่ป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาดว้ย

ภาษา 
   ทีช่ดัเจนและเขา้ใจง่าย 

  ๓.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวดเรว็ มีอธัยาศยัไมตรี โดยยึด
ประโยชน์ 
       ของประชาชนเป็นหลกั 
       หมายถงึ -  การบรกิารทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกนัอย่างเสมอภาค ทัว่ถงึ เป็นธรรม 
    -  การใหบ้รกิารดว้ยความสะดวก รวดเรว็  และตรงต่อเวลา 



    -  การใหบ้รกิารดว้ยความเตม็ใจ  ยิม้แยม้  แจ่มใส และรกัษาประโยชน์
แก่ 

   ผูม้ารบับรกิารทุกคน 
  ๔.  พึงปฏิบติัหน้าท่ีโดยยึดผลสมัฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 
       หมายถงึ -  การปฏบิตัหิน้าทีใ่หแ้ลว้เสรจ็ตามก าหนดและบรรลุเป้าหมายทีว่างไว้ 

- การปฏบิตัหิน้าทีโ่ดยค านึงถงึผลลพัทแ์ละผูม้ารบับรกิารโดยอยู่
ภายใตข้อบเขตของระเบยีบ กฎหมาย 

- การใชท้รพัยากรอย่างประหยดั  มปีระสทิธภิาพ ประสทิธผิล และ
คุม้ค่า  
ทัง้ในสว่นของการใชเ้งนิและใชเ้วลา 
 
     /๕.  พึงพฒันา
ทกัษะ………….. 
 
               -๒- 
 

  ๕.  พึงพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทนัสมยัอยู่เสมอ 
       หมายถงึ -  การศกึษาหาความรูท้ีท่นัสมยัทีเ่ป็นการพฒันาทางวชิาการและ
พฒันา 
       จติใจของตนเองอยู่เสมอดว้ยวธิกีารพฒันารปูแบบต่างๆ เช่น การเขา้
ร่วม 
       อบรม ประชุม สมัมนา และศกึษาดว้ยตนเอง เป็นตน้ 

ประกอบกบัคณะกรรมการมาตรฐานการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ (ก.ถ.) ได้มี
ประกาศ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทางจรยิธรรมของขา้ราชการ พนักงาน ลูกจา้ง ขององคก์รปกครอง   
สว่นทอ้งถิน่ ลงวนัที ่๑๑ มถิุนายน ๒๕๕๖  ดงันี้ 

๑. การยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม 
๒. การมจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัย ์สุจรติ และรบัผดิชอบ 
๓. การยดึถอืประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชน์สว่นตนและไม่มี

ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๔. การยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
๕. การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยัด ีและไม่เลอืก

ปฏบิตั ิ
๖. การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บดิเบอืน

ขอ้เทจ็จรงิ 
๗. การมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปร่งใส และ

ตรวจสอบได ้
๘. การยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นพระประมุข 
๙. การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร     



  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าว จึงได้จดัท าโครงการ
ฝึกอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจา้งประจ า พนักงานจา้ง ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาเลยีงขึน้ เพื่อใหค้ณะผูบ้รหิาร สมาชกิสภาฯ          
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีหลกัการและแนวทางปฏิบัติงานเสรมิสร้างให้
บุคลากรดงักล่าวเป็นคนดมีคีุณธรรม พฒันาคุณภาพชวีติสงัคม ใหเ้ป็นสงัคมคุณภาพน าไปสู่การพฒันา 
การท างานที่ซื่อสตัย์สุจรติ มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการเรยีนรู้ที่หลากหลาย ให้
สามารถเป็นผูพ้ฒันาตนเอง พฒันาทมีงาน และน าไปสู่การพฒันาองคก์ร โดยใชห้ลกัคุณธรรม จรยิธรรม
ทางพระพุทธศาสนาเป็นเขม็ทศิน าชวีติไดอ้ย่างเหมาะสมกบัสถานการณ์ปัจจุบนั และสามารถปฏบิตังิาน
ตามภารกจิของหน่วยงานไดอ้ย่างเกดิผลสมัฤทธิ ์ ต่อไป   
๒. วตัถปุระสงค ์

๑. เพื่อส่งเสรมิให้คณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงาน
จ้างขององค์การบรหิารส่วนต าบลนาเลียง ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จรยิธรรมและ
จรรยา  ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้าง
ภาพลกัษณ์           ของหน่วยงานใหม้คีวามโปร่งใสและเป็นธรรม 

๒. เพื่อส่งเสรมิให้ผู้เข้ารบัการอบรม มีกระบวนทัศน์ วฒันธรรม และค่านิยมในการ
ปฏบิตังิานที่มุ่งเพิม่สมรรถนะและพฒันาระบบราชการไทยโดยยดึหลกับรหิารกจิการบ้านเมอืงที่ด ีหลกั
เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นแนวทาง 

๓. เพื่อส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม และหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กบัผู้เขา้ร่วม
อบรมในการน าไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวติ และการท างานให้มี
คุณลกัษณะ     เป็นขา้ราชการยุคใหม่ทีม่คีุณธรรม จรยิธรรม 

 
       /๔. เพื่ อ ให้ข้าราชการและ

........ 
 

-3- 
 

๔. เพือ่ใหข้า้ราชการและเจา้หน้าทีข่องรฐัทุกระดบั มคีวามรูค้วามเขา้ใจและยดึมัน่ใน
หลกัคุณธรรม จรยิธรรม และน าหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรบัใชใ้นการปฏบิตังิานใหบ้รรลุผล
สมัฤทธิ ์
๓.  หลกัสูตรและหวัข้อในการอบรม 

๑.  มาตรฐานคุณธรรม จรยิธรรมของขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง ขององคก์รปกครอง 
    สว่นทอ้งถิน่ 
๒.  การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับผู้ปฏิบัติงาน : ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจ
จรยิธรรม 
๓.  การบรหิารความเสีย่งเชงิจรยิธรรม : กลไกของภาครฐัในการสง่เสรมิและป้องปราม 
     ใหข้า้ราชการประพฤตตินอย่างมคีุณธรรม  
๔.  การพฒันาคุณภาพชวีติและองคก์รดว้ยหลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา : การปฏบิตัิ
ธรรม 



    เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน 
๔.  วิธีการอบรม 
  การบรรยาย กจิกรรมแลกเปลีย่นความคดิเหน็ ประสบการณ์ 
๕.  วิทยากร 
  1.  วทิยากรจากทอ้งถิน่อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม 
  2.   วทิยากรจากวดัหนองโพธิ ์วงัโน ต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม 
๖.  ระยะเวลาการด าเนินการ 
  วนัที ่ 19  กุมภาพนัธฺ ๒๕64 
๗.  สถานท่ีด าเนินการ 
  หอ้งประชุมสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก จงัหวดันครพนม 
๘.  ขัน้ตอนการด าเนินงาน 
  ๑.  จดัท าโครงการเสนอนายก อบต.นาเลยีง พจิารณาอนุมตั ิ
  2.  ตดิต่อประสานงานกบัวทิยากร  ผูม้คีวามรูแ้ละทกัษะ 
  3.  ด าเนินงานตามโครงการ/กจิกรรม 
  4.  สรุปผลการด าเนินงานของโครงการ 
๙.  กลุ่มเป้าหมาย 

-  คณะผูบ้รหิาร          
-  สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นต าบล       
-  พนกังานสว่นต าบล, พนกังานจา้งและพนกังานจา้งเหมาบรกิาร      

รวม จ านวน  55  คน 
๑๐.  ผู้รบัผิดชอบโครงการ 
 ส านกังานปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาเลยีง  อ าเภอนาแก  จงัหวดันครพนม 
๑๑.  งบประมาณ 
 -  จากข้อบญัญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕64  แผนงานบรหิารงาน
ทัว่ไป ดา้นบรหิารทัว่ไป แผนงานบรหิารงานทัว่ไป งานบรหิารทัว่ไป ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกบัการ
ปฏบิตัริาชการทีไ่ม่เขา้ลกัษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใชจ่้ายในโครงการอบรมคุณธรรมและ
จรยิธรรมเพื่อเพิม่ศกัยภาพในการปฏบิตังิานและบรหิารงานในอบต.นาเลยีง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕64  ตัง้ไว ้1๐,๐๐๐.-บาท โดยมรีายละเอยีดค่าใชจ่้าย  ดงันี้ 
 
         /๑.  ค่าจัดท าป้ายโครงการ
....... 
 
 
                                                       -๔- 
 
      ๑.  ค่าจดัท าป้ายโครงการ       เป็นเงนิ   ๖๐๐  บาท 
 ๒.  ค่าสมนาคุณวทิยากรบรรยายใหค้วามรู ้จ านวน ๖ ชัว่โมง ๆละ 4๐๐ บาท  เป็นเงิน 2,4
๐๐ บาท 



 ๓.  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๒ มือ้ ๆ ละ 2๕ บาท จ านวน 55 คน เ ป็ น เ งิ น 
2,750.-บาท 
 ๔.  ค่าอาหารกลางวนั จ านวน ๑ มือ้ ๆ ละ 75 บาท จ านวน 55 คน  เ ป็ น เ งิ น 
4,125.-บาท 
       รวม  4  รายการ  เป็นเงินทัง้ส้ิน  9,875.-บาท (เก้าพนัแปดร้อยเจด็สิบห้าบาท
ถ้วน)  
๑๒.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รบั 

๑. คณะผู้บรหิาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การ
บรหิารส่วนต าบลนาเลยีง  สามารถน าหลกัคุณธรรม จรยิธรรม หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู ้         
และประสบการณ์ที่ได้รบัไปปรบัใช้ในการปฏิบัติงานและชีวติประจ าวนัได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถเป็นผูน้ าดา้นคุณธรรม จรยิธรรม ในองคก์รอย่างสรา้งสรรค ์

๒. ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม สามารถใช้หลกัคุณธรรม จรยิธรรม หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนา ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รบัไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามคัค ีปรองดอง         
ความร่วมมอืร่วมใจเป็นอนัหนึ่งอนัเดยีวกนั และสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบตัิงานให้เป็นไป
อย่างมปีระสทิธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สุขของชาติ และ
ประชาชน 

๓. ผู้เขา้รบัการฝึกอบรม ได้รบัการยอมรบัให้เป็นต้นแบบการด าเนินชวีติ การปฏบิตังิานที่เน้น
การพฒันาด้านคุณธรรม จรยิธรรม หรอืการสร้างวฒันธรรมองค์กรที่มคี่านิยมด้านคุณธรรม จรยิธรรม 
โดยมหีลกัฐานขอ้มลูเชงิประจกัษ์ 

๔. ป้องกนัและลดปัญหาทีเ่กดิขึ้นในสงัคม  ทีเ่กดิจากการขาดคุณธรรม และจรยิธรรมของผูด้ ารง
ต าแหน่งทางการเมอืงและขา้ราชการหรอืเจา้หน้าทีข่องรฐั 
๑๓.  ตวัช้ีวดัและผลสมัฤทธ์ิโครงการ 
       ผลผลิต  ผูเ้ขา้รบัการฝึกอบรม  จ านวน 55 คน ผ่านการฝึกอบรมเสรมิสรา้งคุณธรรมจรยิธรรม 
       ผลลพัธ์  ผู้เข้ารบัการฝึกอบรม  จ านวน 55 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบเสรมิสร้าง
คุณธรรมจรยิธรรม มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็น
ขา้ราชการยุคใหม่ที่ยดึมัน่ในความถูกต้องชอบธรรม มคีุณธรรม และจรยิธรรม มหีลกัธรรมทางพระพุธ
ศาสนาเป็นเครื่องยดึเหนี่ยวจติใจในการด ารงชวีติ และการท างานใหบ้รรลุผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมาย 
๑๔.  การประเมินผล   
 จะประเมินผลการฝึกอบรมใน ๒ ส่วน คือ ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรมและ
ประเมินผลการเรยีนรู้หลังจากการฝึกอบรม รวมทัง้ประเมนิพฤติกรรมและปฏิกิรยิาของผู้เข้ารบัการ
ฝึกอบรม โดยการใชแ้บบสอบถามและการสงัเกตพฤตกิรรม 

๑๕.  ผู้เขียนโครงการ 

(ลงชื่อ)       พรีดา  วงศร์าชา 
     (นางสาวพรีดา  วงศร์าชา) 
                    นกัทรพัยากรบุคคลช านาญการ 

๑๖.  ผู้เสนอโครงการ 
      (ลงชื่อ)       จติร ี สริขิจรคุณ 
       (นางสาวจติร ี สริขิจรคุณ) 



                       หวัหน้าส านกังานปลดั อบต. 

 

         /๑๗.ผู้ เห็นชอบโครงการ
...... 
 
 

                                                           -๕- 

 

๑๗.  ผู้เหน็ชอบโครงการ 
 
      (ลงชื่อ)       กลัยา  ขนัทองค า 
         (นางกลัยา  ขนัทองค า) 
          ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาเลยีง 

๑๘.  ผู้อนุมติัโครงการ 
      (ลงชื่อ)     สมพงษ์  ไชยศร ี
       (นายสมพงษ์  ไชยศร)ี 
      นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลนาเลยีง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก าหนดการฝึกอบรม 

โครงการอบรมคณุธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังานและบริหารงานใน
อบต.นาเลียง 

วนัพฤหสับดี ท่ี 19 กมุภาพนัธ ์๒๕๖4 เวลา ๐๘.๓๐ – ๑6.3๐ น. 
ณ ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเลียง 

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

เวลา  ๐7.๓๐ - ๐๘.0๐ น.  ลงทะเบยีน 
เวลา  ๐๘.0๐ - ๐๙.๐๐ น.  พธิเีปิด 
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น.  -มาตรฐานคุณธรรม จรยิธรรมของขา้ราชการ พนกังาน ลูกจา้ง 
      ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่                                                
                                                     (วทิยากรจากทอ้งถิน่อ าเภอนาแก)                                         
เวลา  ๑๐.30  -  ๑๒.๐๐ น.  -การพฒันาคุณธรรม จรยิธรรม ส าหรบัผูป้ฏบิตังิาน : ขา้ราชการยุค
ใหม่ใส ่      ใจจรยิธรรม  
                                                     (วทิยากรจากทอ้งถิน่อ าเภอนาแก)                                         
เวลา  ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.  พกัรบัประทานอาหารเทีย่ง 
เวลา  ๑๓.๐๐ – ๑6.3๐  น.    -การพฒันาคุณภาพชวีติและองคก์รดว้ยหลกัธรรมทาง  
       พระพุทธศาสนา : การปฏบิตัธิรรม 
           เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน                                            
                                                    (วทิยากรจากวดัหนองโพธิ ์วงัโน ต าบลนาเลยีง อ าเภอนาแก 
      จงัหวดันครพนม)                                         
 
หมายเหตุ  :  ก าหนดการอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม                  



 
 
 

 
 
 
 

โครงการอบรมคณุธรรมและจริยธรรมเพื่อเพ่ิมศกัยภาพในการปฏิบติังานและบริหารงานในอบต.นา
เลียง 

ส าหรบัคณะผูบ้ริหาร สมาชิกสภา อบต.  พนักงานส่วนต าบล ลกูจ้างประจ าและพนักงานจ้าง   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 
วนัท่ี   19  กมุภาพนัธ ์ ๒๕64 

ณ  ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเลียง 
โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลนาเลียง  อ าเภอนาแก  จังหวัดนครพนม 


