
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 
******************************** 

1. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวีความรุนแรง  และมีความหลากหลาย
มากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา  สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม  และเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนา
ทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน  และปัญหาการขาดแคลนคุณธรรมจริยธรรมของคนใน
สังคม  ยังส่งผลถึงเด็ก  เยาวชน  และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  ให้หลงผิดและมีพฤติกรรมที่
เบี่ยงเบน  ขาดระเบียบวินัย  ซึ่งท าให้ภูมิคุ้มกันของเด็ก  เยาวชนและประชาชนในสังคมที่จะต้านทานกับปัญหา  
ต้องขาดความม่ันคงจนเกิดปัญหาต่างๆ  ของสังคมตามมา  เช่น  ส าหรับเด็กและเยาวชน  ได้แก่ ปัญหาการก่อ
เหตุทะเลาะวิวาท  ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ในวัยเรียน ปัญหาการติด
เกมส์  ส าหรับประชาชนทั่วไป  ได้แก่  ปัญหาการท างานที่ไม่มีความสุข  ปัญหาความสามัคคีในองค์กร  เป็นต้น 
  ประกอบกับ  องค์การบริหารส่วนต าบลเป็นหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจ
และอ านาจหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตามมาตรา 66 แห่ง พระราชบัญญัติ
สภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ. 2537  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 6)  พ.ศ.2552  และ
ภายใต้ตามรัฐธรรมนูญปี  2550  หมวด 14  การปกครองส่วนท้องถิ่น  รัฐธรรมนูญได้มีการกระจายอ านาจให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น  
และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการสาธารณะ  และมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจแก้ไขปัญหาในพื้นที่  มีอ านาจหน้าที่โดยทั่วไปในการดูแลและจัดท าบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์
ของประชาชนในท้องถิ่น  และเป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย  การบริหาร การจัดการบริการสาธารณะการ
บริหารงานบุคคล  การเงินและการคลัง  และส่งเสริมและสนับสนุนให้มีความเข้มแข็งในการบริหารงานได้โดย
อิสระและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  สามารถพัฒนาระบบการ
คลังท้องถิ่นให้จัดบริการสาธารณะได้โดยครบถ้วนตามอ านาจหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าเป็นประโยชน์และ
ให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง  จึงอาจกล่าวได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความยั่งยืนนั้น  จะต้องเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  เนื่องจากคนในท้องถิ่นเป็นผู้ที่รู้จักปัญหาและความต้องการของตนเอง  
ฉะนั้นในการพัฒนาท้องถิ่นจะต้องส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  โดยร่วมคิดร่วมท า  ร่วม
แสดงความคิดเห็น 
  ดังนั้นในฐานะที่  องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่
กับประชาชน  จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบงจะต้องส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในเขตพ้ืนที่ต าบลนาสะแบง  เพ่ือให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและการ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม  ค่านิยม  ด้วยการจิตส านึกท่ีดีในการ
ปฏิบัติงาน  ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดี  ให้ประชาชนมีความรู้ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ   
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เช่น  ความรู้เรื่องกฎหมาย  ระเบียบต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง  การจัดซื้อ  จัดจ้าง  ทั้งนี้หากประชาชนมีความรู้ก็จะ
สามารถพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความโปร่งใส  ท้องถิ่นเกิดความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน  องค์การบริหารส่วน 
ต าบลนาสะแบง  จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ขึ้น 
 
2.  วัตถุประสงค์ 

  2.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ตระหนัก มีจิตส านึก  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  ค่านิยม  ด้วยการสร้างจิตส านึกที่
ดีในการปฏิบัติงานประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีในชุมชน 
  2.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  เข้าใจบทบาท  อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสะแบง 
  2.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและ
เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 เพ่ือส่งเสริมและสร้างบรรยากาศความรักความสามัคคีของประชาชนชาวต าบลนาสะแบง 
 
3.  เป้าหมาย 
  3.1 ก านัน  ผู้ใหญ่บ้าน  กรรมการจัดซื้อจัดจ้างทุกหมู่บ้าน  สมาชิกสภา และประชาชนที่
สนใจ  จ านวน  9  หมู่บ้านๆ  ละ  10  คน  รวมเป็น  90  คน 
  3.2 คณะผู้บริหาร  พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  จ านวน  35  คน 
        รวมทั้งสิ้น  125  คน 
 
4.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  จัดอบรมในวันอังคาร ที ่ 6  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2562 
 
5. สถานที่ด าเนินการ 
  หอประชุมที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง  อ าเภอศรีวิไล  จังหวัดบึงกาฬ 
 
6.  วิธีการด าเนินการ 
  6.1 ประชุมคณะผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง 
  6.2 เสนอโครงการเพื่อพิจารณาขออนุมัติ 
  6.3 ประชาสัมพันธ์โครงการ 
  6.4 เชิญวิทยากร 
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  6.5 ด าเนินการฝึกอบรมตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 
  6.6 สรุป  วิเคราะห์  ผลการด าเนินงาน 
 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 

8. งบประมาณ 
  จากแผนงานบริหารงานทั่วไป  งานบริหารทั่วไป  งบด าเนินงาน  หมวดค่าใช้สอย  ประเภท
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติการราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ  โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรมและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน  20,000  บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายโครงการ) 
   

9.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรม  ตระหนัก  มีจิตส านึก  มีคุณธรรม  จริยธรรมและปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  ค่านิยม  ด้วยการสร้างจิตส านึกที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ชุมชน 
  9.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเข้าใจบทบาท  อ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสะแบง 
  9.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้  ความเข้าใจและรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและเห็น
ความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
  9.4 เกิดบรรยากาศความรักความสามัคคีของประชาชนชาวต าบลนาสะแบง 

 
10.  ผู้เขียนโครงการ 
 
             ( นางสาววิรวรรณ  ได้พ่ึง ) 

    นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

11.  ผู้เสนอโครงการ 
     
           จ่าสิบตรี 

( กิตติกร  กองโพธิ์ ) 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

รักษาราชการแทน หัวหน้าส านักปลัด 
 



 
11.  ผู้เห็นชอบโครงการ 
    
  

( นายธนวิชญ์    บรรณบดี ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 
 
12.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
 

( นายประยูญ    มงคลน า ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสะแบง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ "อบรมคุณธรรมจริยธรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น" 
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีจิตส านึก มีคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต รวมทั้งมีการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม ด้วยการสร้างจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงานประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีใน
ชุมชนได้อย่างย่ังยืน  
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