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โครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นครแห่งความสุข  
“เข้าวัด ฟังธรรม พัฒนาจิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4” 

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 
 

1. หลักการและเหตุผล 
ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว ได้ด าเนินการด้านเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมแก่

ข้าราชการในหน่วยงาน และเสริมสร้างให้ข้าราชการมีความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม          
กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ด ารงชีวิตและปฏิบัติงานโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และส่งส่งเสริมให้
ข้าราชการมีจิตส านึกและแสดงออกซึ่งความศรัทธาและเชื่อมั่นองค์การมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
และลดช่องโอกาสการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ ภาครัฐและประโยชน์สุขของ
ประชาชน และส่งเสริมให้ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการ และจรรยาข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว นั้น 

ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้ างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามที่
คณะอนุกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (อ.ก.ถ.) ด้านมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรม ใน ก.ถ. ได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง   และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบั ติ 
เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 

  ๑.  พึงด ารงตนให้ตั้งม่ันอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ 
     และมีความรับผิดชอบ 

       หมายถึง -  มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยค านึงถึงประโยชน์สุขของ 
          ประชาชน 

-  การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน ์
-  มีความรับผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าที่                       

  ๒.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
       หมายถึง -  มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน แผนการท างาน และการมอบหมายงานอย่าง 
       ชัดเจนโดยสามารถแจ้งล าดับขั้นตอนการปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานและ 
       ระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพ่ือสามารถตรวจสอบและ 
       ติดตามได ้

-  มีการตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ 
   ภาคเอกชนและภาคประชาชน  ในการตรวจสอบการด าเนินงานของ 
   เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน 
-  มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษา 
   ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
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  ๓.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ 
       ของประชาชนเป็นหลัก 
       หมายถึง -  การบริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 
    -  การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว  และตรงต่อเวลา 
    -  การให้บริการด้วยความเต็มใจ  ยิ้มแย้ม  แจ่มใส และรักษาประโยชน์แก่ 

   ผู้มารับบริการทุกคน 
  ๔.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
       หมายถึง -  การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามก าหนดและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

- การปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการโดยอยู่ภายใต้
ขอบเขตของระเบียบ กฎหมาย 

- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า  
ทั้งในส่วนของการใช้เงินและใช้เวลา 

  ๕.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
       หมายถึง -  การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนา 
       จิตใจของตนเองอยู่เสมอด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น การเข้า
ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 

ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้มี
ประกาศ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครอง   
ส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๖  ดังนี้ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร     

  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรมดังกล่าว จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรม
สัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดงหม้อทองขึ้น เ พ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ          
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเสริมสร้างให้บุคลากร
ดังกล่าวเป็นคนดีมีคุณธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตสังคม ให้เป็นสังคมคุณภาพน าไปสู่การพัฒนา การท างานที่
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนา 
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ตนเอง พัฒนาทีมงาน และน าไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็น
เข็มทิศน าชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้
อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์  ต่อไป   
 

2. วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นการส่งเสริม  สืบสาน และอนุรักษ์ ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มีมาแต่โบราณ  ให้ยังอยู่

กับคนไทยตลอดไป 
2. เพ่ือข้าราชการและพนักงาน ได้ร่วมกันส่งเสริมท านุบ ารุงพระพุทธศาสนา 
3. เพ่ือเป็นการสร้างสัมพันธ์ภาพที่ดี  ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนได้  ท ากิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนการ

ร่วมแรง  ร่วมใจ  ของหน่วยงานต่างๆ และภาคประชาชน 
4. เพ่ือให้เกิดความรักความสามัคคีของคนในชุมชน และประชาชนจะได้ร่วมกันท าบุญ 
5. เพ่ือปลูกฝังขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรมของท้องถิ่น ให้แก่เด็ก ข้าราชการ พนักงาน เยาวชน 

และประชาชน 
6.   เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้ข้าราชการ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ตามมาตรการ เสริมสร้าง

คุณธรรม ฯ ด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ 
  7.  เพ่ือสร้างความรัก ความสามัคคี ความปรองดอง ของบุคลากร สร้างขวัญก าลังใจ และความเป็น          

สิริมงคลแก่บุคลากรของหน่วยงาน 
                 

3. เป้าหมาย 
ข้าราชการ และลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว ประมาณ 70 คน 

 
4. กิจกรรม 

ร่วมกิจกรรม เข้าวัด ท าบุญ ตักบาตร ฟังธรรม ประกอบกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เจริญศีลภาวนา
รักษาศีล วันธรรมสวนะ และวันส าคัญทางศาสนา  ณ วัดหงษ์ หมู่ที่ 3  ต าบลย่านยาว 
                        

5. ระยะเวลาการด าเนินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

6. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 
ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว 
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7. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

 

8.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑. คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล       

ย่านยาว  สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ความรู้  และประสบการณ์ที่
ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้น าด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ในองค์กรอย่างสร้างสรรค ์

๒. ผู้ เข้ารับการฝึกอบรม สามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
พระพุทธศาสนา ความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง         
ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน และสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพ่ือบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สุขของชาติ และประชาชน 

๓. ผู้เข้ากิจกรรมโครงการ ได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการด าเนินชีวิต การปฏิบัติงานที่เน้นการ
พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยมด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยมี
หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ 

๔. ป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม  ที่เกิดจากการขาดคุณธรรม และจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว 

  
 9. ผู้เขียนโครงการ  

 
 

       ( นางสาววิกาญดา  สุขประเสริฐ ) 
                                                      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

 10.  ผู้เสนอโครงการ 

 
 
 

        (  นางสาวณัฐกานต์   หีบแก้ว      ) 
                                                                                                                                                                           หัวหน้าส านักปลัด 
 

 11. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
                        (  นายวิญญู  เคียนยี่คิ้ว  ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว 

 

 12. ผู้อนุมัติโครงการ 
 
       จ่าสิบเอก 
              (     สะท้าน   อ่ิมอยู่      ) 
                                                      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว 
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รูปภาพประกอบโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นครแห่งความสุข  
“เข้าวัด ฟังธรรม พัฒนาจิต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  ๒๕๖4” 

องค์การบริหารส่วนต าบลย่านยาว  อ าเภอเมือง  จังหวัดพิจิตร 
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