
โครงการ                  อบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส                           
แผนงาน          สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักปลัด 
ลักษณะโครงการ      โครงการต่อเนื่อง 
ระยะเวลา      สิงหาคม  2564 

 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

  คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของการพัฒนาท้องถิ่น  ในการให้บริการสาธารณะ   เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งข้าราชการไทยจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  
เพราะการบริหารราชการไม่อาจเกิดประสิทธิภาพที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนได้  หาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของทางราชการขาดคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น  
การพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมและจริยธรรม  จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติ
ราชการในปัจจุบัน  
 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  จึงจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 ขึ้น  เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ตระหนัก
ถึงความสำคัญของการมีพฤติกรรมมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างสมบูรณ์แบบ     
จึงต้องมีการสร้างสมดุลทางด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคคลในองค์กร 

            ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้ ง  ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและประเทศชาติ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ  หมวดที่ ๓  ว่าด้วยการพัฒนาระบบราชการเน้นเรื่องการ
พัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  ดังนั้น  ในการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ส่วนราชการต้อง
พัฒนาความรู ้ ความสามารถให้เกิดความเชี่ยวชาญ  เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป  ต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนงานเน้นสัมฤทธิ์ผลของการดำเนินงาน  โดยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัตงิาน  
เน้นการสร้างแนวคิดใหม่ตามหลักวิชาการสมัยใหม่  จึงกำหนดหลักการให้ส่วนราชการมีการพัฒนาความรู้เพ่ือ
นำไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้โดยยึดแนวทาง 
       ๑. สร้างระบบให้มีการรับรู้ ข้อมูลข่าวสาร 
       ๒. ต้องสามารถประมวลความรู้และประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมตามสถานการณ์ 
     ๓. ต้องส่งเสริมการพัฒนาความรู้ สมรรถนะทั่วไปของบุคลากรภาครัฐ  ต้องปรับปรุงให้เหมาะกับ
การปฏิบัติราชการแนวใหม่  โดยเฉพาะทักษะในการสื่อสาร การใช้ภาษาอังกฤษความสามารถ   สร้างวิสัยทัศน์ 
และปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่เพ่ือประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์การ 



       ๔. มีการสร้างความร่วมมือของข้าราชการเพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และนำมาปฏิบัติงาน
ร่วมกันเพื่อนำมาปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

    เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ.๒๕๔๖  ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริม
ค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่า ง
เคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู ้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู และพนักงานจ้าง  ลงวันที่  27  ตุลาคม  2558   เพ่ือ
เป็นเครื่องกำกับความประพฤติพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  
และกำหนดให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  
 

   ดังนั้น  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้าง
ระบบราชการให้ใสสะอาด  และเป็นการพัฒนาจิตใจ  เพ่ือให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ได้
ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน  สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรมไป
พัฒนาคุณภาพชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  จึง
ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕64  ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

 2.๑ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  มีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานในหน้าที่ของตนเอง  มีความ
เข้าใจในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  เกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน  มีการพัฒนาจิตใจ  มี
ทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน  ต่อเพ่ือนร่วมงาน  และต่อประชาชน   

 2.2  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล   ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการมีพฤติกรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เกิดพฤติกรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
และนำหลักธรรมทางศาสนาไปใช้การดำรงชีวิตประจำวันและใช้แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 

 2.3  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ซึ่งกันและ
กัน  มีความรู้อย่างต่อเนื่อง  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน  ซึ่งจะก่อให้เกิดผลดีต่อการ
พัฒนาองค์กร และสร้างให้องค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 

๓. เป้าหมาย 
  จำนวน  29  คน  ดังนี ้
   - คณะผู้บริหาร     จำนวน   4  คน 
  - พนักงานส่วนตำบล   จำนวน 20  คน 
  - พนักงานจ้างตามภารกิจ   จำนวน   5  คน 
 
 



 ๔. วิธีดำเนินการ 
๔.๑ วางแผนภายในองค์กรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
๔.๒ ติดต่อประสานวิทยากรในการให้ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
๔.๓ ประสานผู้เข้ารับการอบรม 
๔.๔ ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการ ฯ 
๔.๕ สรุปผลการดำเนินโครงการฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 
 

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
สิงหาคม  2564 
 

6. งบประมาณและแหล่งที่มา 
        งบประมาณตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็ง
ชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน  
เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้   

 1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (เช้า)    จำนวน 725 บาท    
    จำนวน 1 มื้อ 29 คน ๆ ละ 25 บาท 
2. ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 ท่าน จำนวน 3 ชัว่โมง ๆ ละ 500 บาท จำนวน 1,500 บาท 
รวมทั้งสิ้น 2,225 บาท (สองพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)    
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถ่ัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ 

7.  เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

  ผลผลิต 

  1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ 

  2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

  ผลลัพธ์ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีบุคลากรในสังกัดที่มีศักยภาพและขีดความสามารถที่เพียงพอ
และเหมาะสม มีจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงานเพื่อราชการตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมา ภิบาล มีทัศนคติ
ที่ดีและมีความรักความผูกพันต่อหน่วยงานและเพื่อนร่วมงาน มีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจการปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ใสไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ใส ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีสมรรรถนะ มีศักยภาพและขีดความสามารถที่
เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เกิดจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน
เพื่อราชการตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ตลอดจนทัศนคติที่ดีและเกิดความรักความผูกพันต่อ



หน่วยงานและเพื่อนร่วมงาน เกิดขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
 

10. การติดตามประเมินผล 

  โดยใช้แบบประเมินโครงการก่อน/หลังและแบบประเมินผล/แบบสอบถาม การประเมินผลสำเร็จ
ของโครงการร้อยละ 60 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจในโครงการอบรมฯ  สามารถนำไปพัฒนา
คุณภาพชีวิตและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม 

 

๑1. ผู้เสนอโครงการ 

                                                      
 

(นางสาวนัยนา  ศรีจำปา) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

๑2. ผู้ตรวจสอบโครงการ
............................................................................................................................. ......................................................  

 
(นายหัสต์กมล  เครือคำ) 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่ใส 

๑3. ผู้เห็นชอบโครงการ
............................................................................................................................. .......................................................  

    
(นางชไมมาศ  มอญแก้ว) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
๑3. ผู้อนุมัติโครงการ
............................................................................................................................. .......................................................  

    

 
(นายสันติ  สารเร็ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 


