
รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  วินัย  การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการท างาน   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่   ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ มีบทบาทส าคัญ และเป็นกล
ไกลหลักในการให้บริการธารณะ  เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในระดับท้องถิ่น  ในการบ าบัด
ทุกข์  บ ารุงสุข  และการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  ตามนโยบายของรัฐบาล  ซ่ึงมีความจ าเป็นต้อง
อาศัยการขับเคลื่อนการท างานจากคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ และพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนดู่  ทุกคน   โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่อยู่ในกรอบคุณธรรม จริยธรรม  
ประพฤติตน  ด้วยความซ่ือสัตย์ สุจริต  ปราศจากการคอร์รัปชั่น  ซ่ึงสิ่งเหล่านี้จะสามารถน าพ าให้การ
ขับเคลื่อนการพัฒนาให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั่วถึง  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง
ปลูกฝังความเชื่อ  ค่านิยมที่ถูกต้อง  รวมถึงการมีความเข้าใจวิธีการด าเนินชีวิตที่ เหมาะสมและมีคุณค่า  
สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้   
 

  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  และพระราชกฤษฎีกาว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546  ที่ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความ
โปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี  (พ.ศ. 2562-2564)  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  รวมทั้งเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  และสร้างระบบราชการท าให้ใสสะอาด  ตลอดจนพัฒนาศักยภาพองค์กร  และบุคลากรในทุกระดับ  
ให้มีจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาล  ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใส ซ่ือสัตย์สุจริต ถูกต้องตามหลักกฎหมาย มีจิตส านึกในการให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการ   จึงได้จัด
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  วินัย  การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการท างาน  ประจ างบประมาณ  
พ.ศ.  2562   ให้แก่ผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  และพนักงานส่วนต าบลดอนดู่   
    
2.วัตถุประสงค์โครงการ 

2.1  เพ่ือส่งเสริมให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  ได้มีความรู้
ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ  เห็น
ความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 2.2  เพ่ือส่งเสริมให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  มีกระบวน
ทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลัก
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

2.3  เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 
พนักงานส่วนต าบล  มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์  มีจิตส านึกต่อหน้าที่  ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้
บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 2.4 เพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรม และวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใส  แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล  เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 
3.ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 

4.ผู้เข้าร่วมโครงการ 
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล  สมาชิกสภาท้องถิ่น  จ านวน  52  คน   ดังนี้ 
 

1 นายด่อง  จันอ่อน ประธานสภา อบต.ดอนดู่ 
2 นายบัวเรียน  ห้าวจันทึก รองประธานสภา อบต.ดอนดู่ 
3 นายบุญจันทร์  มันสาบุญ สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ 
4 นางสาวอุไรวรรณ  ดาเยอ สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ 

5 นายภาณุวัฒน์  เฉียบแหลม สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ 

6 นายบัวสี  ปัสสาวะสังข์ สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ 

7 นายจ าปา  ปัสสาระกัง สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ 

8 นายสุดตา  สารรัตน์ สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ 

9 นายสมศรี  สิงเทพ สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ 

10 นางฑิฆัมพร  พรมดี สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ 

11 นายประยุทธ  แพไธสง สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ 

12 นายฉลาด  บรรยง สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ 

13 นายหวัน  สีหามาตย์ สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ 

14 นายเลื่อน  ศรีจันทร์ สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ 

15 นายบุญโฮม  หลุ่มใส สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ 

16 นางสาวกวินตรา  จันอ่อน สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ 

17 นางจารุวรรณ  ขันภักดี สมาชิกสภา อบต.ดอนดู่ 

18 นางพัชรินทร์ สามคุ้มพิมพ์ รองปลัด อบต. 
19 นางศรินทร์ญา  แก้วมะไฟ นักวิชาการตรวจสอบภายใน 
20 นางธัญณิชา  ห่อไธสง หัวหน้าส านักงานปลัด 
21 นางพรรวินท์  ราชเสนา ผอ.กองการศึกษา 
22 นางนภาพร  หิรัญอร นักจัดการงานทั่วไป 
23 นายอนุกุล  นาโม นักพัฒนาชุมชน 
24 นางนันทิชา  ค าสอนจิก นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
25 นางพรรณี  เนตวงษ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุข 
26 นายพีร์ธนัฐ  จันทมนตรี นักทรัพยากรบุคคล 
27 นางปุณยวรีย์  ศรีเมือง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 



28 น.ส.วราภรณ์  ชมพู เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
29 นายพิษณุ  ทุมา นายช่างโยธา 
30 น.ส.อุมาพร  กระลาม เจ้าพนักงานธุรการ 
31 สิบเอกอาทิตย์  เหมียดไธสง เจ้าพนักงานธุรการ 
32 นางสาวอุดมรักษ์  ขอนสี เจ้าพนักงานธุรการ 
33 น.ส.พิทยาภรณ์  ผางเวช ผช.นักทรัพยากรบุคคล 
34 นายสมรัก  ทบโคตร ผช.นักวิชาการเกษตร 
35 น.ส.ดาราภรณ์  ชัยสมบัติ ผช.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 
36 นายวิสรุจณ์  ปัสสาระกัง ผช.เจ้าพนักงานสาธารสุข 
37 นางบุหงา  หยั่งบุญ จพง.การเงินและบัญชี 
38 นายปกรณ์  สุวรรณเวียง ผช.นักพัฒนาชุมชน 
39 นางสาวชัชจริยา  จงร่วมกลาง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
40 นายจักรกริช  บาลดี ผช.นายช่างโยธา 
41 นางสาวเกษสุนีย์  แก่นวงษ์ ผช.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
42 นายพัฒนา  พานิคม พนักงานขับรถยนต์ 
43 นายสันติ  ตุเกตุ นักการภารโรง 
44 นายเสกสรร  จันอ่อน คนงานทั่วไป 
45 นางบรรเลง  จันทร์เอน ครู 
46 นายพรสวรรค์  เหล็กเจ๊ก ผู้ดูแลเด็ก 
47 น.ส.สใบ  สาระวัน ผู้ดูแลเด็ก 
48 น.ส.จิราภรณ์  ปะทานัง ผู้ดูแลเด็ก 
49 น.ส.แพงศรี  หลุ่มใส ผู้ดูแลเด็ก 
50 น.ส.ทรรศนีวรรณ  บรรยงค์ ผู้ดูแลเด็ก 
51 นางณัฐริญา  โทแหล่ง ผู้ดูแลเด็ก 
52 นายอภิวัฒน์  พงอุดทา ผช.เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

 

 
5.  วัน เวลา และ สถานที่ 

วันอังคารที่ 13  สิงหาคม  2561  เวลา  08.30 น.-16.30 น.  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนดู่ 
6.วิทยากร 

นางสาววราภรณ์  แสงชา  ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายท้องถิ่น 
7.  วิธีด าเนินการ 
 บรรยาย/ตอบข้อซักถาม 
 
 



8.  งบประมาณ 
ค่าสมนาคุณวิทยากร   (6 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท)   เป็นเงิน     3,600  บาท                                                 
ค่าอาหารว่างและเครื่องด่ืม เช้า-บ่าย  (63x25x2)                      เป็นเงิน     3,150  บาท 

  ค่าอาหารกลางวัน  (63x75)                  เป็นเงิน     4,725  บาท 
ค่าป้ายโครงการ จ านวน  1  ป้าย     เป็นเงิน        700  บาท 
ซองเอกสาร  63 ซอง ๆ ละ   15  บาท      เป็นเงิน        945  บาท 
ปากกา 63 ด้าม ๆ ละ 5 บาท          เป็นเงิน       315   บาท 
สมุด  63 เล่ม ๆ 10 บาท          เป็นเงิน        630  บาท 
ค่าถ่ายเอกสาร  (2,330X0.50)          เป็นเงิน     1,165  บาท 

  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  15,230  บาท  (หนึ่งหม่ืนห้าพันสองร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
 
9.  ก าหนดการ 
 08.00 – 08.40 น.  ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม 
 08.40 – 09.00 น. พิธีเปิดโครงการ   

โดยนายด่อง  จันอ่อน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนดู่ 
 09.00 – 10.30 น. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และ  
                                         เรื่องมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทาง   
                                       วินัย 
 10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 10.45 - 12.00 น. พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
  
 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
 13.00 – 14.00 น. การบริหารความเสี่ยงเชิงจริยธรรม กลไกลภาครัฐในการส่งเสริมให้   
                                       ข้าราชการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
 14.00 – 14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
 14.15 – 16.30 น. การบริหารความเสี่ยงเชิงจริยธรรม กลไกลภาครัฐในการส่งเสริมให้   
                                       ข้าราชการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรม 
 
10.  ประโยชน์ที่ได้รับ 

10.1  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ที่ได้รับ น าไปปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้น าด้านคุณธรรม จริยธรรมต่อต้าน
ทุจริตคอร์รัปชั่นในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์   

10.2  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ที่ได้รับน าไปประยุกต์ใช้ใน
การสร้างความสามัคคี ปรองดอง ความร่วมมือร่วมใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน  เพ่ือบรรลุเป้าหมายของ
หน่วยงานได้ อันจะน ามาซ่ึงประโยชน์สุขของประชาชน 
 10.3  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการด าเนินชีวิต มีจิตส านึกในเรื่อง ความ
ซ่ือสัตย์ สุจริต โปร่งใส 



10.4 เข้ารับการฝึกอบรม  ได้ปรับพฤติกรรม และวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใส   เพ่ือป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 
11.  การประเมินผลโครงการ 
 ประเมินผลโครงการตามวัตถุประสงค์และความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินเม่ือเสร็จสิ้นโครงการ 

 
................................................................ 

 
 


