
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม 
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  

ขององค์การบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

หลักการและเหตุผล 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment) เป็นการประยุกต์แนวคิดของการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน  (Integrity  Assessment) ของ
องค์การต่างประเทศที่ประสบความสำเร็จคือ องค์การต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption  and Civil Rights 
Commission: ACRC) จากสาธารณรัฐเกาหลี และบูรณาการเข้ากับดัชนีวัดความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยได้
กำหนดเป็นกรอบแนวคิดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  และสังเคราะห์
เป็นองค์ประกอบหลักที่สำคัญและจำเป็นในการประเมิน โดยจำแนกองค์ประกอบหลักเป็นองค์ประกอบย่อย ประเด็น
การประเมิน และแปลงไปสู่คำถามที่ใช้ในการสอบถามความคิดเห็นหรือรวบรวมจากข้อมูลเอกสาร/หลักฐานของ
หน่วยงาน  ประเทศไทยมีภาพลักษณ์เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่นในทางลบ โดยมีคะแนนดัชนีภาพลักษณ์ การคอร์รัปชั่น 
(Corruption Perception Index – CPI) ที่ จั ดทำโดยองค์ กรเพ่ื อความโปร่ งใสนานาชาติ   (Transparency 
International – TI) ระหว่างปี  พ .ศ . ๒๕4๔  – 2556  อยู่ ที่  3.2 – 3.8 คะแนน   จากคะแนน เต็ ม  10             
แผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ระยะที่  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ช. ใหปรับใชเปนหวงเวลาเดียวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ           
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) และเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดมีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกัน และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ฉบับสมบูรณ         
ที่กําหนดวิสัยทัศน “ประเทศไทย ใสสะอาด ไทยทั้งชาติตานทุจริต (Zero Tolerance and Clean Thailand)” 
กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสราง วัฒนธรรมการตอตานการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทุกภาคสวน 
และปฏิรูปกระบวนการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ใหมีมาตรฐานเทียบเทาสากล ผ่านยุทธศาสตร์       
๖ ดาน ไดแก สรางสังคม ที่ไมทนตอการทุจริตยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการตอตานการทุจริต สกัดกั้นการ
ทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนา ระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และ
ยกระดับดัชนีการรับรู การทุจริตของประเทศไทย โดยเปาประสงคของยุทธศาสตรชาติฯ ระยะที่ ๓ คือ ประเทศไทย
มีคาดัชนีการรับรู การทุจริต (CPI) สูงกวารอยละ ๕๐ เพ่ือใหเปนมาตรฐานเปนที่ยอมรับจากทั้งภายในและตาง
ประเทศ รวมทั้งมีการ กําหนดแนวทางและกลไกในการดําเนินงานที่ชัดเจน มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
ตอบสนองตอการแกไข ปญหาการทุจริตไดอยางทันทวงที สําหรับหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม 
รวมถึงภาคสวนอ่ืน ๆ ในประเทศไทย สามารถนําไปปรับใชในงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให
ประเทศไทยของเรา สามารถยืนหยัดอยูไดอยางสงางามทามกลางกระแสโลกในปจจุบัน ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2559 และเห็นชอบใหหนวยงานภาครัฐ แปลงแนวทางและมาตรการตาม
ยุทธศาสตรชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) สูการปฏิบัติ โดย
กําหนดไวในแผนปฏิบัติราชการ 4 ปและแผนปฏิบัติราชการประจําป รวมทั้งสนับสนุน งบประมาณตามแผนงาน
บูรณาการการปองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตั้งแตปงบประมาณ 2560 เปนตนไป โดยใหหนวย
งานภาครัฐดําเนินการสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ปและแผนการปฏิรูปประเทศดานตาง ๆ ดวย 

  เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และสร้างระบบราชการทำให้
ใสสะอาด  และพัฒนาศักยภาพองค์กร  องค์การการบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  จึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมวินัย  การรักษาและความโปร่งใสในการทำงานให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  



พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ เพ่ือให้บุคลากรขององค์การการบริหารส่วน
ตำบลพรมสวรรค์    ได้เรียนรู้ระเบียบ 
 

วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย  การรักษาและความ
โปร่งใสในการทำงาน 
 2.  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น 
 3.  เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมวินัย  การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการ
ทำงาน 
 4.  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่  มีพฤติกรรมที่
สร้างสรรค์  มีจิตสำนึกต่อหน้าที่  ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

เป้าหมาย  จำนวน  5๘  คน 
 คณะผู้บริหาร     จำนวน  4  คน 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน  21  คน 
 พนักงานส่วนตำบล   จำนวน  1๖  คน 
 พนักงานครูส่วนตำบล   จำนวน  2  คน 
 พนักงานจ้าง    จำนวน  16  คน  
 

วิธีดำเนินการ 
1. เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
2. ประสานงานกับส่วนราชการและประชาชนในท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม 

 2.  ประสานวิทยากรในการให้ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
 3.  ประสานผู้เข้ารับการอบรม 

4.  ดำเนินการตามโครงการ 
5.  สรุปผลการดำเนินโครงการ 
 

ระยะเวลาดำเนินการ  
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๔ 
 

งบประมาณ  - 
   
สถานที่ดำเนินการ 
 - อบต.พรมสวรรค์  

- วัดศรชัยประสิทธิ์วณาราม บ้านวารีสวัสดิ์ หมู่ 7 ตำบลพรมสวรรค์ อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  
 

สำนักปลัด  องค์การการบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมวินัย  การรักษาและ
ความโปร่งใสในการทำงาน 



  2.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีศักยภาพ  ประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้าในการทำงานมากข้ึน 
   3.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมวินัย  การรักษาวินัยและความ
โปร่งใสในการทำงาน 
  4.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสำนึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่  
มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์  มีจิตสำนึกต่อหน้าที่  ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
ผู้เสนอโครงการ 

 
 

ลงชื่อ  พ.อ.ท.   ผู้เสนอโครงการ 
           (ธาวิน  ธาระมนต์) 

             นักทรัพยากรบุคคล 
 

ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
 

           ลงชื่อ      ผู้เห็นชอบโครงการ 
                  (นางนลินรัตน์  เตโช) 

                            หัวหน้าสำนักปลัด 
  รักษาราชการแทนปลัดองค์การการบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 
 
 
 

ผู้อนุมัติโครงการ 
√  อนุมัติให้ดำเนินการตามท่ีเสนอทั้งโครงการ 
  อนุมัติในหลักการและให้ทบทวนเรื่อง..................................................................................... 
  พิจารณาให้ทบทวนเรื่อง........................................................................................................... 
  พิจารณาให้ชะลอโครงการไปก่อนเพราะ............................................................................. 
 
 
 
 

      ลงชื่อ                                           ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                             (นายสนอง  สัตนาโค) 

          นายกองค์การการบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์ 



 
กำหนดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม   

ณ  ห้องประชุมองค์การการบริหารส่วนตำบลพรมสวรรค์  อำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด 
วันที่  10  ตุลาคม  25๖๓ 

 
เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 

08.30  น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม/ กิจกรรมหน้าเสาธง  
09.00  น. พิธีเปิดโครงการ  

 
นายสนอง สัตนาโค 

นายก อบต. 
09.30 – 10.30 น. บทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบัน ปลัด อบต. 

10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง  
10.45 – 12.00 น. คุณธรรมจริยธรรมวินัยและการรักษาวินัย 

คุณธรรม  จริยธรรมกับการปฏิบัติงานของพนักงานท้องถิ่น 
ปลัด อบต. 

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.30  น. กิจกรรมเข้าวัดฟังธรรม 

กิจกรรมทำความสะอาดลานวัด 
กิจกรรมทำความสะอาด อบต. 

พนักงานทุกคน 

 
หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพกิจกรรมโครงการส่งเสรมิ คณุธรรม จริยธรรม 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


