
 
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 

ของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
 

หลักการและเหตุผล 

ด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ   
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัด
ทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรั ฐบาลและ
ท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติ
ปฏิบัติของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากคณะ
ผู้บริหาร   สมาชิกสภาท้องถิ่น  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน  พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ
กระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  

เ พ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่ าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารจัดการบ้าน 
เมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รณรงค์และ
ส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม
อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง  ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา
ท้องถิ่น ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการ
และแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ   

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและ 

เป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 
 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านพลวง   จึงได้จัดท าโครงการ ฯ นี้ขึ้นมา 

 
/วัตถุประสงค์... 

 
 



-๒- 
วัตถุประสงค์ 

      ๑ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน 
พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม       
ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 

     ๒ เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนต าบลและพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและ
กัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

     ๓ เพ่ือเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 
เป้าหมาย 

    1  คณะผู้บริหาร       จ านวน      4   คน 
    2  สมาชิก อบต.บ้านพลวง                จ านวน    14  คน 
    3  ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบลบ้านพลวง   จ านวน    14   คน 
    4  พนักงานส่วนต าบล/พนักงานจ้าง                    จ านวน    44   คน 

    รวมทั้งสิ้น                    จ านวน    76   คน 
วิธีด าเนินการ 

     ๑. วางแผนภายในองค์กรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
     ๒. ติดต่อประสานวิทยากร 
     ๓. ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ ฯ 
     ๔. ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

ระยะเวลาด าเนินการ 
     วันที่  4  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2565 

สถานที่ด าเนินการ 
           ณ ปราสาทหินบ้านพลวง ต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  และ ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 

งบประมาณและแหล่งที่มา 
         งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะหมวดอ่ืน ๆ  
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการฝึกอบรมคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยเป็นค่าใช้จ่าย ดังนี้ 

1. ค่าสมนาคุณวิทยากร (พระวิทยากร)  ชั่วโมงละ 600 จ านวน 6 ชม.     เป็นเงิน   3,600   บาท 
2. ค่าป้ายโครงการ ฯ                                                                เป็นเงิน      500  บาท 
3. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (คนละ  30 x 76 x 2)                         เป็นเงิน   4,560  บาท 
4. ค่าอาหารกลางวัน (คนละ 70 x 76 x 1)                                เป็นเงิน   5,320  บาท 
5.ค่าวัสดุฝึกอบรม             เป็นเงิน   6,020  บาท 
 

                                            รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   20,000   บาท 
(ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายกันได้) 

/ผู้รับผิดชอบ… 



-๓- 

ผู้รับผิดชอบโครงการ 
      ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     ๑ ผู้บริหาร/สมาชิก อบต. ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
                    ๒ ผู้บริหาร/สมาชิก อบต.ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้ง
ได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

การประเมินผลโครงการ 
          ประเมินจากการสังเกต  และพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

            

               (ลงชื่อ)                       ผู้เขียนโครงการ 
                                               (นางสาวกาญจนา   ทรงนาค) 
                                                   ต าแหน่ง  นักทรัพยากรบุคคล 

 
 

                     (ลงชื่อ)                                   ผู้เสนอโครงการ 
                                                 (นายวินิจ    วิญญูธรรม) 
                                                       ต าแหน่ง  หวัหน้าส านักปลัด 

 

                            (ลงชือ่)          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                                          (นางล าดวน   ยอดภิรมย์) 
                                              ต าแหน่ง  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

 

                                           
 

                         (ลงชื่อ)                 ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                            (นายพนม  ดวงราษี) 

                    ต าแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
 

 



 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรมประจ าปี 2565 

วันท่ี   4  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ.2565 

ณ ปราสาทหินบ้านพลวง ต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์  

และ  

ณ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท 
จังหวัดสุรินทร์ 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

อ าเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์ 

 

 
 
 
 


