
“โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา”  ประจ าปี  2562 

 
*********************** 

 
1. หลักการและเหตุผล 

คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญ  และ    
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ  ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะ
บ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลและท้องถิ่น  การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการ
ประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากคณะผู้บริหาร
และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มี
จิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดิน  ด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ
สอดคล้องกับพระรากฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์และส่งเสริมค่านิยม
เรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอ้ือต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมอย่าง
เคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่าง  ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)  ได้ก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ   

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

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

ดังนั้น  เพ่ือเป็นการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลหลุบเลา  จึงได้จัดท าโครงการ ฯ นี้ขึ้นมา 

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
๒.๑  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล  

และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา  ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
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๒.๒  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหลุบเลา  เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้
เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

๒.๓  เพ่ือเผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 

3.  เป้าหมาย    
๓.๑  คณะผู้บริหาร      จ านวน     -  คน 
๓.๒  พนักงานส่วนต าบล     จ านวน  14  คน 
3.3  พนักงานครู      จ านวน    5  คน 
๓.4  พนักงานจ้าง      จ านวน  16  คน 
๓.๕  พนักงานจ้างเหมาบริการ    จ านวน    7  คน 
3.6  สมาชิกสภา อบต.หลุบเลา    จ านวน  28  คน   

    รวมทั้งสิ้น        จ านวน  70  คน 

4. สถานที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา  ต าบลหลุบเลา  อ าเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร 

5. ระยะเวลาด าเนินการ 

 วันที่  27  พฤษภาคม  2562  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

6. วิธีด าเนินการ 

 6.๑ วางแผนภายในองค์กรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรม 
 6.2  เสนอโครงการเพ่ือพิจาณา 
 6.3 ติดต่อประสานวิทยากร 
 6.4 ด าเนินการจัดอบรมตามโครงการ ฯ 
 6.5 ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ 

๗. งบประมาณและแหล่งที่มา 

 -  จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62  แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุบเลา”  ประจ าปี  2562   ตั้งไว้ 2๐,๐๐๐.- บาท (แผนพัฒนาสี่ปี  2561 – 2564 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  รายการที่ 48 หน้า 59)   
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๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

  ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา  อ าเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร 

๙. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุบเลา  ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 
 ๙.๒  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุบเลา เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลก
ทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
 9.3  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลหลุบเลา ไดเ้ผยแพร่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธองค์ให้คงอยู่และสืบทอดต่อไป 

10. การประเมินผลการฝึกอบรม 
 10.1  ระหว่างการด าเนินการ 
  - สังเกตจากความสนใจ/มีส่วนร่วมในการอบรม 
 10.2  ภายหลังการด าเนินการ 
  -  แบบสอบถามผู้เข้ารับการฝึกอบรม 

11.  ผู้เสนอโครงการ /ผู้เห็นชอบโครงการ/ผู้อนุมัติโครงการ 
    
 
   (ลงชื่อ) ....................................................... ผู้เขียนโครงการ 
        (นางสาวมณีรัตน์  ผลรักษา)        

  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
 
                               (ลงชื่อ) ......................................................... ผู้เสนอโครงการ 

 (นางสาวธันย์ภัคนันท์  สายสุรีย์) 
          หัวหน้าส านักปลัด 

 
                               (ลงชื่อ) ........................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 

       (นางต้องใจ  ลาวัลย์) 
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา 
 

    (ลงชื่อ)..................................................…….ผู้อนุมัติโครงการ                          
                                          (นางสาวณิชพลัฏฐ์  อินทรสิทธิ์) 
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าที่ 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา 



ตารางก าหนดการโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา  ประจ าปี  2562 

วันที ่ 27  พฤษภาคม  2562   เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา  อ าเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๘.๐๐ น. 
 

๐๘.๓๐ น. 
 
 

๐๙.๐๐ น.  
 
 

10.00 น.  
 
 
 

๑1.00 น.  
 
 
 

12.00 น. 
 

13.00 น. 
 
 

14.30 น. 
 
 
 
 

16.30 น. 

- ลงทะเบียน  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา 
 
- พิธีเปิดการอบรม 
  โดย   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา  
 
- ร่วม “การฝึกสมาธิเบื้องต้น” และฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิ   
 โดย  พระมหาวิโรจน์  วิโรจโน 
 
- ฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “การสร้างหลักธรรมาภิบาล   
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต”  
 โดย  พระมหาวิโรจน์  วิโรจโน 
 
- ฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี” 
  โดย พระปลัดประภาส  ปุญญธัมฺโม   
 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
- ฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “ธรรมะอารมณ์ดี  สร้างชีวีมีสุข  
  โดย พระมหาวิโรจน์  วิโรจโน 
 
- ฟังธรรมบรรยาย  เรื่อง “การน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา    
มาใช้ในการด าเนินชีวิต มีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน” 
  โดย พระปลัดประภาส  ปุญญธัมฺโม            
 
พิธิปิด พร้อมมอบใบเกียรติบัตร แก่ผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจ าปี 2562  

หมายเหตุ  - ก าหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและสถานการณ์ 
     - เวลา  10.00 น.  พักเบรกรับประทานอาหารว่าง (15 นาที) 
     - เวลา  14.00 น.  พักเบรกรับประทานอาหารว่าง (15 นาที) 
  
 
 



 
 

รายละเอียดค่าใช้จ่าย  
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง และ 

สมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา  ประจ าปี  2562 
วันที ่ 27  พฤษภาคม  2562 

ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา  ต าบลหลุบเลา  อ าเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร 
**************************************** 

 
 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 
  

1 ค่าจ้างเหมาท าป้ายโครงการ (ไวนิล) ขนาด 1.25 X 2.5 เมตร  เป็นเงิน 600 บาท 
2 ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย (จ านวน 6 ชั่วโมง * 1,000.-บาท) เป็นเงิน 6,000 บาท 
3 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน 2 มื้อๆละ 25 บาท/คน  

(เช้า/เย็น)  ( 25*70 คน*2 มื้อ ) 
เป็นเงิน 3,500 บาท 

4 ค่าอาหาร จ านวน 1 มื้อๆ ละ 80 บาท * 70 คน                        เป็นเงิน 5,600 บาท 
 รวมเป็นเงิน  (หนึ่งหม่ืนห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) เป็นเงิน 15,700 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
      

ตารางก าหนดการโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบล  
พนักงานจ้าง และ สมาชิกสภาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา  ประจ าปี  2562 

วันที ่ 27  พฤษภาคม  2562   เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา  อ าเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร 

 
เวลา กิจกรรม 

๐๘.๐๐  –  ๐๘.๓๐ น. 
 

๐๘.๓๐  –  ๐๙.๐๐ น. 
 
 

๐๙.๐๐  -  ๑0.0๐ น. 
 
 
 
 

10.00  – 10.15 น. 
 

10.15  –  12.00 น. 
 
 
 

๑2.00  –  ๑๓.๐๐ น. 
 

๑๓.๐๐  –  14.0๐ น. 
 
 

14.00 – 14.15 น. 
 

๑4.15  -  ๑5.3๐  น. 
 
 
 

๑5.3๐  -  ๑๖.3๐  น. 
 
 

16.30 น. 

- ลงทะเบียน  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา 
 
- พิธีเปิดการอบรม 
  โดย   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหลุบเลา  
 
- ฟังธรรมบรรยาย  เรื่อง “การน าหลักคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมจรรยา    
มาใช้ในการด าเนินชีวิต มีการพัฒนาด้านอารมณ์ รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน” 
  โดย พระปลัดประภาส  ปุญญธัมโฺม            
       
พักรับประทานอาหารว่าง (15 นาที) 
 
- ฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท  เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดี” 
  โดย พระปลัดประภาส  ปุญญธัมฺโม   
 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
- ร่วม “การฝึกสมาธิเบื้องต้น” และฝึกปฏิบัตินั่งสมาธิ   
โดย  พระมหาวิโรจน์  วิโรจโน 
 
พักรับประทานอาหารว่าง (15 นาที) 
 
ฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “การสร้างหลักธรรมาภิบาล  เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต”  
โดย  พระมหาวิโรจน์  วิโรจโน 
 
ฟังการบรรยาย ในหัวข้อ “ธรรมะอารมณ์ดี  สร้างชีวีมีสุข  
  โดย พระมหาวโิรจน์  วิโรจโน 
 
พิธิปิด พร้อมมอบใบเกียรติบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 




