
โครงการ                  อบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส                           
แผนงาน          สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักปลัด 
ระยะเวลา      ธันวาคม  2565 

 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา  ได้ตั้งข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความ
เข็มแข็งชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี ่ยวเนื ่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เ ข้าลักษณะรายจ่าย           
งบรายจ่ายอื่น ๆ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จำนวน  
26,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ใส เช่นค่าวิทยากร ค่าอาหาร คา่อาหารว่างและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น  

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีนโยบายด้านการบริหารจัดการ ข้อ 1.2  จะยึดหลัก   
ธรรมาภิบาลในการบริหารให้มีความเสมอภาค สร้างความรัก ความสามัคคีปรองดอง เอื้ออาทรซึ่งกันและกัน มิให้
เกิดการแตกแยกในองค์กรและชุมชน และข้อ 1.3  ส่งเสริมและสนับสนุนนำระบบคุณธรรมมาใช้ในการบริหาร
จัดการให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เป็น “องค์กรคุณธรรมน่าอยู่ที่มีมาตรฐานและนำระบบ 5 ส. มาใช้
ดำเนินงานมุ่งให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ได้มีความรู้ ความสามารถ มีประสิทธิภาพ เป็นที่พ่ึงของประชาชน มี
ความมั่นคงก้าวหน้าในหน้าที่ในการชการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ ของประชาชนในตำบลแม่ใสเป็นหลัก  และ
เพื่อกำกับองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ให้เป็นองค์กรคุณธรรม มีระบบธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมทุก
ภาคส่วน พร้อมประกาศสู่สาธารณะ  คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ใส เป็นผู้ที ่มีบทบาทสำคัญและเป็นกลไกหลักของการพัฒนาท้องถิ่น  ในการให้บริการ
สาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ซึ่งข้าราชการไทยจะต้องเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  เพราะการบริหารราชการไม่อาจเกิดประสิทธิภาพที่เอื ้ออำนวยประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชนได้  หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นกลไกสำคัญของทางราชการขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น  การพัฒนาให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐมีคุณธรรมและจริยธรรม  จึงเป็น
สิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติราชการในปัจจุบัน  
 
 

  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ  และสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ในการปฏิบัติราชการได้
อย่างถูกต้องรวดเร็ว และเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้ง  ต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้าง
วิสัยทัศน์และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัด  ให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน
เพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์และการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่
ประชาชนและประเทศชาติ ตามพระราชกฤษฎีกาฯ   
 



    และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมือง  
ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และ
ส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  ประกอบกับประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  พนักงานครู และพนักงานจ้าง  ลงวันที่  27  ตุลาคม  2558   เพ่ือ
เป็นเครื่องกำกับความประพฤติพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  
และกำหนดให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  

ประกอบกับ ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพะเยา  เรื่อง  หลักเกณฑ์และ 
เงื่อนไขเกี่วกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลมี
หน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ลงวันที่   
27  ตุลาคม  2558  
 

   ดังนั้น  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสร้าง
ระบบราชการให้ใสสะอาด  และเป็นการพัฒนาจิตใจ  เพื่อให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส      
ได้ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน  สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำวันและประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส    
จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ประจำปี
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕66 ขึ้น 
 
๒. วัตถุประสงค์ 

2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม  มีการพัฒนาศักยภาพในการทำงานในหน้าที่ของตนเอง  มีความ
เข้าใจในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ด ี  กฎหมายที ่เกี ่ยวข้องในการปฏิบัติงาน และการนำไปเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  มีการพัฒนาจิตใจ  
มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน  ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ต่อประชาชน และเป็นองค์กรคุณธรรม   

 2.2  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล   ตระหนักถึงความสำคัญ
ของการมีพฤติกรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เกิดพฤติกรรมตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
สร้างองค์กร สร้างชุมชน ให้เข้มแข็ง ด้วยหลักธรรมาภิบาล  และนำหลักธรรมทางศาสนาไปใช้การดำรงชีวิต
ประจำวันและใช้แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนได้  

 2.3  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ฝึก สมาธิ สติ ปัญญา สร้างคุณค่าแก่ชีวิตและการทำงานเพ่ือ
ประชาชน  

 

 
 



๓. เป้าหมาย 

  จำนวน  45  คน  ดังนี ้
   - คณะผู้บริหาร     จำนวน   4     คน 
  - สมาชิกสภา    จำนวน    12   คน 
  - พนักงานส่วนตำบล   จำนวน   19   คน 
  - คร ู     จำนวน    2     คน 
  - พนักงานจ้าง    จำนวน   5     คน 
  - วิทยากรพร้อมคณะ   จำนวน    3     คน 

๔. วิธีดำเนินการ 

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

๕. ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ 

วันที่  24  ธันวาคม  2565  ณ  วัดป่าพระอุปาลี ตำบลแมก่า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
 

6. งบประมาณและแหล่งที่มา 

        งบประมาณตามข้อบัญญัติตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส แผนงานสร้างความเข็มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข็มแข็ง
ชุมชน งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จำนวน  26,000 บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
เช่นค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและค่าใช้จ่ายอ่ืนที่จำเป็น  ดังนี้ 

 1. ค่าอาหาร  (กลางวัน) จำนวน  1  มื้อ 45 คน ๆ ละ 50 บาท จำนวน  2,250 บาท 

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม                 
    จำนวน 2 มื้อ 45 คน ๆ ละ 25 บาท    จำนวน  2,250  บาท    
3. ค่าสมนาคุณวิทยากร 1 ท่าน จำนวน 6 ชัว่โมง ๆ ละ 500 บาท จำนวน   3,000  บาท 
4. ค่าป้ายโครงการฯ ขนาด 1x3 เมตร จำนวน  1 ผืน             จำนวน      300  บาท 
5. ค่าบำรุงสถานที่อบรม      จำนวน   1,000  บาท 
5. ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ (ป้ายชื่อ,สมุด,ปากกา)  จำนวน      714  บาท 

รวมทั้งสิ้น 9,514 บาท (เก้าพันห้าร้อยสิบส่ีบาทถ้วน)    
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถ่ัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ 
 



7.  เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จของโครงการ 

  ผลผลิต 

  1. จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจริง ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม
ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการ 

  2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 

  ผลลัพธ์ 

  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส มีบุคลากรในสังกัดที่มีศักยภาพและขีดความสามารถที่เพียงพอ
และเหมาะสม มีจิตสำนึกท่ีดีในการปฏิบัติงานเพ่ือราชการตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล มีทัศนคติ
ที่ดีและมีความรักความผูกพันต่อหน่วยงานและเพื่อนร่วมงาน มีขวัญกำลังใจและแรงจูงใจการปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ใสไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
แม่ใส ได้รับการพัฒนาด้านสมาธิ สติ ปัญญา ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะ มีสมรรรถนะ มีศักยภาพ
และขีดความสามารถท่ีเพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เกิดจิตสำนึก
ที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อราชการตามหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ตลอดจนทัศนคติที่ดีและเกิดความ
รักความผูกพันต่อหน่วยงานและเพ่ือนร่วมงาน เกิดขวัญกำลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์และ
มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสไปสู่
เป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และให้เป็นองค์กรคุณธรรม 

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 
..........................................................................เพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ............................................................... 
…………………………………………………………………….................…………………………………………………………………………… 

 
(นายหัสต์กมล  เครือคำ) 

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.แม่ใส 

๑3. ผู้เห็นชอบโครงการ 

....................................................เห็นควรอนุมัต.ิ......................................................................................................  
…………………………………………………………………………………………………………………………….................…………………… 

    

               
(นางชไมมาศ  มอญแก้ว) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
๑3. ผู้อนุมัติโครงการ 
........................................................................อนุมัต.ิ.......................................................................................... ..... 
………………………………………………………………………………....................…………………………………………………………...... 
 

    
(นายสาคร  นาต๊ะ) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กำหนดการอบรมโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่บุคลากร  
“ค่ายคุณธรรม-จริยธรรมสร้างองค์กร อบต.แม่ใส สู่ความเป็นเลิศ” 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
วันเสาร์ที่  24  ธันวาคม  ๒๕๖5 

ณ  ห้องประชุมวัดป่าพระอุบาลี ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 
……………………....................... 

 

 18.00 – 08.30 น. -  ลงทะเบียน  ณ  ห้องประชุมวัดป่าพระอุบาลี 

 08.30 – 09.00 น. -  พิธีเปิดอบรม โดย นายสาคร  นาต๊ะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

09.00 – ๑0.30 น. -  บรรยายเรื่อง  หลักธรรมกับการพัฒนา อบต. แม่ใส ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 
              โดยพระครูพิสิษฐ์สรการ (เอกสุวรรณโชโต) เจ้าอาวาสวัดป่าพระอุบาลี 

๑0.3๐ – ๑0.45 น. -  พักรับประทานอาหารว่าง       

10.45 – 12.15 น. -  บรรยายเรื่อง “บวร” สร้างองค์กร สร้างชุมชน ให้เข้มแข็ง ด้วยหลักธรรมา   
                                   ภิบาล    โดยพระครูพิสิษฐ์สรการ (เอกสุวรรณโชโต) เจ้าอาวาสวัดป่าพระ        

        อุบาลีพร้อมคณะ  

๑2.15 – ๑3.00 น. -  พักรับประทานอาหารกลางวัน 
๑3.00 – ๑5.00 น. -  บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง สมาธิ สติ ปัญญา สร้างคุณค่าแก่ชีวิตและการ    

       ทำงานเพ่ือประชาชน     โดยพระครูพิสิษฐ์สรการ (เอกสุวรรณโชโต)         
       เจ้าอาวาสวัดป่าพระอุบาลีพร้อมคณะ  

๑5.00 – ๑5.15 น. -  พักรับประทานอาหารว่าง 
15.15 – 16.30 น.      -  บรรยายเชิงปฏิบัติการเรื่อง สมาธิ สติ ปัญญาฯ ต่อเนื่อง     
       โดยพระครูพิสิษฐ์สรการ (เอกสุวรรณโชโต) เจ้าอาวาสวัดป่าพระอุบาลี 

        พร้อมคณะ  
   -   ปิดการอบรม 
 
 
หมายเหตุ  กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 
 

 
 
 
 


