
 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ดวย คณะผูบริหารและพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญ

และเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน 
ในทองถ่ิน  ท้ังยังมีหนาท่ีและความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกขบํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิต 
ท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน โดยใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีประชาชน 
ในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดีมีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของคณะผูบริหาร
และพนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคน  หากคณะผูบริหารและพนักงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม เปนผูมีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดิน
ดวยการกระทําทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ  

เพ่ือใหสอดคลองกับพระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบาน 
เมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  ไดกําหนดหลักเกณฑในการสรางความโปรงใสในการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี 
รณรงคและสงเสริมคานิยมเรื่องความซ่ือสัตย แกกฎระเบียบท่ีเอ้ือตอการทุจริต ใชวิธีการบริหารงาน
บุคคลตามระบบคุณธรรมอยางเครงครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมท่ีดี 
สงเสริมใหผูบังคับบัญชาปฏิบัติตนเปนแบบอยาง  ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  (ก.ถ.)  ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขาราชการ  
พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงไดประมวลข้ึนจากขอเสนอแนะของผูบริหาร
ทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
และประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหขาราชการ พนักงาน 
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ัวไปใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเปนเครื่อง
กํากับความประพฤติของตน ไดแก 

๑. พึงดํารงตนใหตั้งม่ันในศีลธรรม  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ   

๒. พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน

ของประชาชนเปนหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
ซ่ึงองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  ไดยึดถือเปนแนวทางสําหรับประพฤติตนและ 

เปนหลักการในการปฏิบัติงาน 
 

ดังนั้น  เพ่ือเปนการพัฒนาจิตใจและเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสังกัด  สามารถนําหลัก
คุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจําวัน และประยุกตใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม 
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  จึงไดจัดทําโครงการ ฯ นี้ข้ึนมา 

 
 
 
 

/๒. วัตถุประสงค ... 
 
 



-๒- 
 

๒. วัตถุประสงค 
๒.๑ เพ่ือปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม  ใหกับคณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหาร

สวนตําบลบานทาม  ไดนําหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานไดอยาง
เหมาะสม 

๒.๒ เพ่ือใหคณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม เกิดการ
เรียนรูในการอยูรวมกัน  มีความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน รวมท้ังไดเปดโลกทัศนในการศึกษาองค
ความรูใหม ๆ 

๒.๓ เพ่ือเผยแพรหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองคใหคงอยูและสืบทอดตอไป  
 

๓. เปาหมาย 
๓.๑  คณะผูบริหาร      จํานวน  ๔   คน 
๓.๒  พนักงานสวนตําบลและลูกจางประจํา   จํานวน  7   คน 
๓.๔  พนักงานจาง      จํานวน  10 คน 
๓.๕  พนักงานจางเหมาบริการ    จํานวน  8   คน 

    รวมท้ังสิ้น        จํานวน  29  คน  
 

๔. วิธีดําเนินการ 
๔.๑ วางแผนภายในองคกรเพ่ือหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
๔.๒ ติดตอประสานวิทยากร 
๔.๓ ดําเนินการฝกอบรมตามโครงการ ฯ 
๔.๔ ติดตามรายงานผลการดําเนินโครงการ ฯ ใหผูท่ีเก่ียวของทราบ 
 

๕. ระยะเวลาดําเนินการ 
วันท่ี 23 เดือน มกราคม ๒๕62  เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 
 

๖. สถานท่ีดําเนินการ 
องคการบริหารสวนตําบลบานทาม  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี   
 

๗. งบประมาณ 
ไมใชงบประมาณ 
 

๘. ผูรับผิดชอบโครงการ 
สํานักงานปลัด อบต.บานทาม  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

๙.ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
๙.๑ คณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  ไดนําหลักคุณธรรม 

จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทํางานไดอยางเหมาะสม 
 
 
 

/๙.๒ คณะผูบริหาร ... 
 

 
 



-๓- 
 

๙.๒ คณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม  เกิดการเรียนรูใน
การอยูรวมกัน  มีความสัมพันธอันดีระหวางกันและกัน รวมท้ังไดเปดโลกทัศนในการศึกษาองคความรูใหมๆ 
 

๑๐. การประเมินผลโครงการ 
 ๑๐.๑ ประเมินจากการสังเกต  และพฤติกรรมการมีสวนรวมของผูเขารับการฝกอบรม  

  ๑๐.๒  แบบประเมินความพึงพอใจ 
 

                                       
                               ลงชื่อ.......................................................ผูเสนอโครงการ 
                   (นางสาว เบญจวรรณ หลาสมบูรณ) 
                                         นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 
-   ความเห็นของหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
     ........................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................ 
 
 
                                ลงชื่อ.......................................................ผูเห็นชอบโครงการ                                
                                       (นางสาวธัญญนรี  คลองแคลว) 
                                              หัวหนาสํานักปลัดฯ 
 
-   ความเห็นของปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
     ........................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................ 
 

 
                                ลงชื่อ......................................................ผูเห็นชอบโครงการ                                
            (นางสาวพวงทอง อํานวยสมบัติ)   
                                    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 
-   ความเห็นของผูบริหารคนท่ี ๑ 
     ........................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................ 
 
 
                                ลงชื่อ.......................................................ผูเห็นชอบโครงการ                                
                                           (นายประเสรฐิ  เพราะบุญ) 
             รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

                 
 
 



-๔- 
 
-   ความเห็นของผูบริหารคนท่ี ๒ 
     ........................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................ 
 
 
                                ลงชื่อ.......................................................ผูเห็นชอบโครงการ                                
                                              (นายศักดิ์ชัย  ทารัญ) 
                รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

                    
      

-   ความเห็นของนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
     ........................................................................................................................................ 
     ........................................................................................................................................ 
 
 
                                ลงชื่อ.......................................................ผูอนุมัติ  
                (นายกนก  บํารุงโลก)  
                นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางกําหนดการโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของคณะผูบริหารและพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

ในวันจันทร  ท่ี  23  มกราคม  ๒๕62 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. 

ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
 

เวลา กิจกรรม 
 

๐๘.๐๐  –  ๐๘.๓๐ น. 
 

๐๘.๓๐  –  ๐๙.๐๐ น. 
 
 

๐๙.๐๐  -  ๑๑.๐๐ น. 
 
 

๑๑.๐๐  –  ๑๒.๐๐  น. 
 
 

๑๒.๐๐  –  ๑๓.๐๐ น. 
 

๑๓.๐๐  –  ๑๔.๐๐ น. 
 
 
 

๑๔.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น. 
 
 

๑๖.๐๐  -  ๑๖.๓๐  น. 

 
- ลงทะเบียน  ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
 
- พิธีเปดการอบรม 
  โดย   นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  

- ฟงธรรมบรรยาย  เรื่อง “ทํางานใหประสบความสําเร็จไดงาย ๆ ดวยหลักธรรม” 
  โดย    พระครูวิมลศิริสาร เจาอาวาสวัดอรัญญไพรศรี                
 
ฟงการบรรยาย เก่ียวกับ “การเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ และผลประโยชนทับซอน” “การทํางานตามหลักของ P-S-Y-C-H-O ”  
โดย    นางสาวพวงทอง อํานวยสมบัติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
- พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ฟงการบรรยาย เก่ียวกับ “หลักการทํางานตามรอยพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ ” 
โดย    นายกนก  บํารุงโลก  นายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม และ 
         นายประเสริฐ เพาะบุญ รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
- ฟงการบรรยาย เรื่อง “กฎหมายท่ีพนักงาน อบต.ควรทราบ” 
  โดย    นางสาวพวงทอง อํานวยสมบัติ ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม   
 
พิธีปด  

 
หมายเหตุ  อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



รายชื่อผูเขารวมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

วันจันทรท่ี 23  มกราคม  ๒๕62 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

 
 
 
 
 
 



 

บันทึกขอความ 
 

สวนราชการ   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลบานทาม                     . 

ท่ี   ปจ ๗๖๗๐๑.๑/    วันท่ี   18  มกราคม  ๒๕62           .              
เรื่อง  เชิญเขารวมโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร และ
พนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม                                                               . 
. 
เรียน  คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางทุกทาน  
 

 ดวย  สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม ไดจัดทําโครงการอบรมคุณธรรม

และจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบาน

ทาม เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเปนหลักการและแนวทาง

ปฏิบัติ ในเรื่องการดําเนินงานใหเปนไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและสิทธิผล รวมท้ัง

การรับฟงปญหา และขอคิดเห็นในการปฏิบัติราชการ  
 

 จึงขอเชิญ  คณะผูบริหาร พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางทุกคน รวมโครงการ

อบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหาร

สวนตําบลบานทาม ในวันท่ี  23  มกราคม  ๒๕62  ณ  หองประชุมท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบล

บานทาม รายละเอียดโครงการท่ีแนบทาย  

 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ  และเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 
 

      

        
          (นางสาวธัญญนรี  คลองแคลว) 

            หัวหนาสํานักงานปลัด  
 

        
                       (นางสาวพวงทอง  อํานวยสมบัติ) 
                    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลบานทาม  
 

  

 
 
 
 
 

 



รายชื่อรับทราบการจัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

 
 
 

 

 

 

 
 

 



5 ขอหลักการทํางานตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙  

1.ความเพียรคือหัวใจสําคัญ  

ความเพียรคือหัวใจสําคัญ  
ปรากฎใหเราไดเห็นอยูเสมอวางานแตละงานท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ ทรงดําริลวนแต
เปนเรื่องท่ีไมใชงายๆ ยกตัวอยางเชน การปรับปรุงพ้ืนท่ีดินท่ีดูเหมือนจะไมมีคากลับพลิกฟนมาเปนท่ี
เขียวชอุม นั่นหมายถึงการเพียรพยายามอยางถึงท่ีสุด  

”..การทํางานใด ๆ ไมวาเล็ก ใหญ งาย ยาก ถายอหยอนจากความเพียร แลว ยากท่ีจะใหสําเร็จ
เรียบรอยทันเวลา ได และเม่ือใดพลังของความเพียรนี้ เกิดข้ึน เม่ือนั้นการงานท้ังหลายก็สําเร็จได
โดย งายดายและรวดเร็ว.. ” 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ 21 มิถุนายน 2522 

2.เม่ือมีโอกาสทําใหถึงท่ีสุด  

เม่ือมีโอกาสทําใหถึงท่ีสุด  
การไดโอกาสไดทํางานควรจะใหทําเต็มท่ีจนสุดความสามารถ หากเราทําจนเต็มกําลังดวยความตั้งใจ เอา
ใจใสแลวยอมจะสําเร็จไดอยางตั้งใจ  

”..เม่ือมีโอกาสและมีงานใหทํา ควรเต็มใจ ทําโดยไมจําเปนตองตั้งขอแมหรือเง่ือนไขอันใด ไวใหเปน
เครื่องกีดขวาง คนท่ีทํางานไดจริง ๆ นั้น ไมวาจะจับงานส่ิงใดยอมทําไดเสมอ ถาย่ิงมี ความเอาใจใส 
มีความขยันและซ่ือสัตยสุจริต ก็ย่ิงจะชวยใหประสบผลสําเร็จในงานท่ีทําสูงข้ึน.. ” 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา 8 กรกฎาคม 
2530 

3. มีเปาหมายท่ีแนนอน  

มีเปาหมายท่ีแนนอน  
หากการทํางานเราไมตั้งเปาหมายและระยะเวลาเอาไวแลว โอกาสท่ีจะทํางานอยางลองลอย ไมสําเร็จจะ
มีอยูมากรวมถึงมีปญหาตางๆ ตามมา ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญในการทํางานท่ีจะตั้งเปาหมายและมุงม่ัน
ไปถึง 

”…การทํางานใด ๆ ไมวาใหญหรือเล็ก ควรอยางย่ิงท่ีจะตั้งเปาหมาย ขอบเขตและ หลักการไวให
แนนอน เพราะจะชวยใหสามารถ ปฏิบัติมุงเขาสูผลสําเร็จไดโดยตรง และ ถูกตองพอเหมาะพอดี 
เปนการปองกันและ ขจัดความลาชา ความส้ินเปลือง ความเสียเปลา ทุกอยางไดอยางส้ินเชิง …” 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 17 กรกฎาคม 2530 

4. สามัคคีคือพลัง  

สามัคคีคือพลัง  
ไมวาการทํางานใดๆ ลวนแลวแตมีผูเก่ียวของมากมาย หากตางคนตางทําผลท่ีไดออกมาก็อาจจะไมดีนัก 
ซ่ึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลท่ี ๙ ไดทรงย้ําอยูหลายๆ ครั้งเรื่องของความรักสามัคคีอันเปน
หนทางสูความเขมแข็งและสําเร็จในทุกองคกร  



”..ทุกคนตางมีหนาท่ี แตก็ไมไดหมายความวา ทําเฉพาะหนาท่ีนั้นเพราะวาถาคนใดทําหนาท่ี เฉพาะ
ของตัว โดยไมมองดูคนอ่ืนงานก็ ดําเนินไปไมได เพราะเหตุวางานทุกงาน จะตองพาดพิงกัน จะตอง
เกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น แตละคนจะตองรูถึงงานของผูอ่ืนแลว ชวยกันทํา.. ” 

พระราชดํารัส พระราชทานแกคณะบุคคลตาง ๆ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย 4 
ธันวาคม 2533 

5.ทุกปญหามีทางแก  

ทุกปญหามีทางแก  
แนนอนวาการทํางานยอมตองมีปญหา อาจจะไมราบรื่นมากนอยตางกันไปในแตละงาน ทางออกนั้นมี
ออยูนั่นคือการยึดหลักความเปนไปได ความเปนจริง และมองถึงปญหาท่ีจะตองแกไขอยางแทจริง  

”…เม่ือมีปญหาใด ๆ เกิดข้ึน ทุกคน ชอบท่ีจะทําความคิดความเห็นใหสอดคลอง กัน รวมกัน
พิจารณาหาทางแกไขดวย เหตุและผล ตามความเปนจริง บนพ้ืนฐานอันเดียวกัน ก็จะเห็นแนวทาง 
ปฏิบัติแกไขไดอยางเท่ียงตรงถูกตอง และเหมาะสม …” 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทาน ปริญญาบัตรของ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 14 กรกฎาคม 
2537 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ในการทํางานเราไมสามารถทํางานเพียงลําพังคนเดียวได ตองมีการประสานงานกับบุคคลอ่ืนๆ ซ่ึงถือเปน
หัวใจสําคัญของการดําเนินงาน ซ่ึงการประสานงานเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค จะตองเริ่มจากการสราง
สัมพันธท่ีดี ตองรูจักปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน จึงจะชวยใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี แตก็อาจมีบางคน
ท่ีไมสามารถปรับตัวเขากับผูอ่ืนได ซ่ึงก็สงผลทําใหเกิดปญหาในการทํางานตามมา และอาจสงผลกระทบ
ไปถึงคุณภาพของงานอีกดวย ดังนั้นพฤติกรรมการทํางานรวมกับผูอ่ืนนั้นเปนสิ่งสําคัญท่ีทุกคนควรมี 
อาจจะดวยการฝกฝน ปรับทัศนคติ มุมมอง แนวคิด มองโลกในแงบวก หรือดานอ่ืนๆ เพ่ือใหทํางาน
รวมกับผูอ่ืนได และเม่ือคุณไดรับความรวมมือจากบุคคลอ่ืนๆ ก็สงผลทําใหคุณมีความสุข สนุกกับงานท่ีทํา 
และอาจสงผลไปยังหนาท่ีการงานของคุณไดอีกดวย  
ในการพัฒนาทักษะ หรือความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนนั้น ก็มีแนวทางปฏิบัติงายๆ ตามหลัก
ของ P-S-Y-C-H-O ดังนี้ 
P = Positive Thinking….คิดแตทางบวก สรางโลกสวยงาม 
ทัศนคติ มุมมอง หรือความคิด เปนสิ่งสําคัญ เพราะถาคุณมีทัศนคติ มุมมองความคิดท่ีดีแลวนั้นก็ยอม
สงผลทําใหคุณมีพฤติกรรมท่ีดีตามดวยเชนกัน แตหากคุณมีทัศนคติในเชิงลบ คุณก็จะมีพฤติกรรมท่ีไม
อยากใหความรวมมือใดๆ นินทาวาราย กาวราว หรือพฤติกรรมอ่ืนๆ ซ่ึงตางๆเหลานี้ก็จะสงผลทําใหคุณไม
มีความสุขกับการทํางาน ดังนั้นเพ่ือใหเราสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข คุณก็ตองปรับ
ทัศนคติมุมมองความคิดของตัวคุณเองใหกวาง มองโลกในทางบวกไวเสมอ  
S = Smile…ยิ้มแยมแจมใส สรางความประทับใจ 
การมอบรอยยิ้ม เปนการสรางความคุนเคย และความประทับใหกับผูอ่ืน และยังเปนเสนหใหกับผูอ่ืน
อยากจะคบหาสมาคมดวย ถาหากคุณเอาแตหนาบึ้งตึง ทําสีหนาทอแทเบื่อหนาย ก็ไมมีใครท่ีอยากจะคบ
หาสมาคม หรืออยากรวมทํางานดวยกับคุณ การทํางานดวยรอยยิ้มจะสงผลใหคุณทํางานอยางมีความสุข 
และทําใหคุณพรอมท่ีจะรับมือกับปญหาตางๆ วางแผนการทํางาน หรือตัดสินปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนได  
Y = Yours…จริงใจใหกัน ชวยเหลือการงาน 
คุณควรมีความจริงใจท่ีจะใหความชวยเหลือ และชวยแกปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการทํางานแกเพ่ือน
รวมงานของคุณ ความจริงใจจะสงผลใหคุณเปนผูรับฟง และเปนผูใหท่ีดี ซ่ึงคุณไมจําเปนท่ีจะตองรอให
บุคคลอ่ืนมารองขอใหคุณชวยแตคุณสามารถท่ีจะอาสาชวยเหลือในการทํางานหรือจัดการปญหาตางๆ ท่ี
เกิดข้ึนได และความจริงใจท่ีคุณแสดงออกมานั้นยอมสรางความประทับใจ และทัศนคติท่ีดีจากบุคคลรอบ
ขางตัวคุณเองไดดวยเชนกัน 
C = Compromise ….. สมานสามัคคี ดวยการประนีประนอม 
ความสามัคคีเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีมีสวนทําใหการทํางานรวมกันเปนไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะงานท่ี
มีประสิทธิภาพไดนั้นตองอาศัยความรวมมือกัน ความสามัคคี ความรักใครปรองดองกัน ใหอภัยซ่ึงกันและ
กัน มีความประนีประนอมตอกัน ซ่ึงถาทุกคนมีเชนนี้ก็จะทําใหสามารถลดความตึงเครียด หรือความ
ขัดแยงท่ีอาจเกิดข้ึนระหวางกันได 
H = Human Relations ……สัมพันธท่ีดี สรางมิตรผูกพัน  
การมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ควรเริ่มตนจากการทักทาย การแสดงความเปนมิตรกับบุคคลอ่ืนๆ ท้ังท่ีรูจัก หรือ
อาจไมรูจักมากอน อีกท้ังการแสดงความรูสึกเปนหวงเปนใย การแสดงไมตรีจิตกับผูอ่ืน รวมไปถึงกิริยา
ทาทางท่ีแสดงออก คําพูด วาจาเพ่ือสรางความคุนเคย และรักษาสัมพันธอันดีงามไว พฤติกรรมตางๆ 
เหลานี้จะทําใหคุณมีเพ่ือน หรือกลุมเพ่ือนท่ีกวางขวาง ซ่ึงก็เปนผลดีในการทํางานรวมกันอยางราบรื่น 
และทําใหงานออกมามีประสิทธิภาพอีกดวย อีกท้ังเพ่ือน หรือกลุมเพ่ือนก็พรอมท่ีจะคอยใหความ
ชวยเหลืออยูเสมอ 
O = Oral Communication….สื่อสารชัดเจน แกไขขอขัดแยง  
การสื่อสารไมวาจะดวยการสื่อสารประเภทใด ถือเปนพฤติกรรมหนึ่งท่ีจําเปนและสําคัญสําหรับการทํางาน
รวมกับผูอ่ืน อีกท้ังขอมูลท่ีสื่อสารออกไปนั้นก็ตองเปนขอมูลท่ีไมสรางความขัดแยง หรือความเดือดรอน
ใหแกผูอ่ืน หรือหนวยงานอ่ืน และตองเปนขอมูลท่ีถูกตอง สื่อสารดวยความชัดเจน เพราะขอมูลและสิ่งท่ี



เราจะสื่อสารออกไปนั้น อาจเปนประโยชนอยางมากกับการทํางานของหนวยงานอ่ืน อีกท้ัง หากการ
สื่อสารมีประสิทธิภาพก็สามารถลดปญหา หรือขอขัดแยงในการทํางานลงได 
 
สรุปวา การทํางานรวมกับผูอ่ืนใหประสบผลสําเร็จไดนั้น คุณควรเริ่มตนจากการมองตัวคุณเองและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวคุณเองใหเปนคนท่ีมองโลกในแงดี การยิ้มแยมแจมใสอยูเสมอ   
มีความจริงใจในการใหความชวยเหลือ การประนีประนอม การสรางความสัมพันธท่ีดีกับผูอ่ืน รวมท้ังการ
ใหขอมูลท่ีชัดเจน …ซ่ึงพฤติกรรมตาง ๆ เหลานี้ยอมจะทําใหคุณมีเสนหและ 

สรางความประทับท่ีดีกับบุคคลอ่ืนท่ีคุณตองทํางานรวมดวย…….! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คนทํางานทุก ๆ คนก็ยอมอยากท่ีจะใหงานท่ีทําประสบความสําเร็จดวยกันท้ังนั้น จึงทําใหคนทํางานเกิด
ความเครียด เม่ือมีปญหาท่ีตัวเนื้องาน คุณมีวิธีแกไขปญหาเหลานี้ยังไงกันบาง ถาคุณยังไมมีวิธีหรือ
ทางออก มีวิธีงาย ๆ แคจัดการกับเรื่องเครียดหรือปญหาในการทํางานเหลานั้น ดวยการนําหลักธรรมท่ีเรา
ไดเรียน ไดรูตั้งแตตอนเรียนมาปรับใช แลวจะเอาหลักธรรมมาปรับใชในการทํางานอยางไรมาดูกัน 

          หลักธรรมท่ีสามารถนํามาปรับใชในเรื่องของการทํางานอยางไรใหประสบความสําเร็จได ก็คือ 
หลักธรรมในอิทธิบาท 4  

1. ฉันทะ 

          เปนความพอใจในงานท่ีทํา หรือรักงานท่ีทํา ใหคุณลองสํารวจตัวเองวา งานท่ีกําลังทําอยูนั้นเปน
งานท่ีคุณรัก ท่ีคุณชอบ และพอใจท่ีจะทําหรือไม คุณสนุกกับการแกปญหาตาง ๆ ในงานท่ีคุณทําอยูหรือ
เปลา หรือคุณอึดอัด  เครียดกับงาน  คิดแกปญหาในงานของคุณไมได ถาเปนอยางหลัง งานท่ีคุณทํา
ในตอนนี้อาจจะไมตรงกับความรูความสามารถของคุณหรือความถนัดของคุณก็ไดนะคะ ฉะนั้น คุณควร
หาทางปรับ เปลี่ยนงาน ใหตรงกับความสามารถหรือความถนัดของคุณ แตถาคุณอยูในสถานการณท่ีไม
สามารถเปลี่ยนงานได การปรับตัวใหเขากับงานนั้นโดยการพยายามทําความเขาใจกับงาน หาความรู
เก่ียวกับงานท่ีคุณตองทํานี้เพ่ิมเติม นาจะเปนวิธีท่ีเปนไปได ท่ีจะทําใหคุณชอบงาน และพอใจท่ีจะทํางาน
นั้น ๆ มากข้ึนคะ 

2. วิริยะ 

          เปนความขยันหม่ันเพียร หรือความเพียรพยายามในการทํางาน ตัวคุณทํางานอยางเต็มท่ีแลวหรือ
ยัง คุณพยายามแกไขปญหาในการทํางานแคไหน ถาคุณยังรูสึกวาตัวเองยังไมเต็มท่ีกับการทํางาน
เทาท่ีควร หรือประสิทธิภาพในการทํางานของตัวเองยังไมเหมาะกับงานท่ีคุณตองรับผิดชอบ ฉะนั้น คุณ
ควรพยายามเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ของตัวเอง ดวยการแสวงหาความรูท่ีเก่ียวของกับการทํางาน 
และเพ่ิมพูนทักษะในการทํางานของคุณอยูเสมอคะ 

3. จิตตะ 

          เปนความเอาใจใสในงาน คุณเปนหนึ่งท่ีทํางานท่ีไดรับมอบหมายไดไมดีเทาท่ีควรหรือเปลา งาน
ของคุณยังมีขอบกพรอง หรือขอผิดพลาดอยูเรื่อย ๆ หรือไม ถาใช คุณควรนําหลักธรรมขอนี้มาปรับใชคะ 
คุณควรจะเปนคนทํางานท่ีเอาใจใสในงาน มีความรอบครอบ และมีความรับผิดชอบในงานท่ีไดรับ
มอบหมาย 

4. วิมังสา 

          เปนการใชปญญาตรวจสอบงานดวยเหตุและผล นั่นก็คือเม่ือตองเจอกับปญหาในท่ีทํางาน หรือใน
การทํางาน คนทํางานบางคนอาจจะเผลอใชอารมณในท่ีทํางาน ซ่ึงนั่นไมใชวิธีท่ีถูก แตหลักธรรมขอนี้จะ
สามารถนํามาปรับใชได คุณตองใชเหตุและผลในการวิเคราะหและแกปญหา   คุณก็จะเจอวิธีแกปญหาใน
การทํางานไดในท่ีสุด 

          บางคนอาจจะคิดวาหลักธรรมเขาใจยาก จะเอามาปรับใชกับชีวิตประจําวัน หรือปรับใชในการ
ทํางานอยางไร บทความนี้เปนคําตอบคะ คนทํางานทุกคนสามารถนําเอาหลักธรรมอิทธิบาท 4 นี้มาใชใน
การทํางาน เพ่ือใหการทํางานของคุณประสบความสําเร็จไดคะ 
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แบบประเมินผล  

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของคณะผูบริหาร และพนักงานขององคการบริหารสวนตําบลบานทาม 
ณ. ท่ีหองประชุมองคการบริหารสวนตําบลบานทาม 

คําชี้แจง โปรดใหความรวมมือโดยเขียนเครื่องหมาย   ลงในชองสี่เหลี่ยมและกรอกรายละเอียดลงในชองวางท่ีตรง
กับทานและความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดฝกอบรมใน
โอกาสตอไป  

 

โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองระดับประเมินท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน โดยเรียงตามลําดับความสําคัญของ
หมายตามลําดับ  

กิจกรรม  
ระดับการประเมินผล 

5 4 3 2 1 
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ      
1. การประชาสัมพันธและแจงขอมูลการจัดโครงการ      
2. การติดตอประสานงาน      
ดานส่ิงอํานวยความสะดวก      
3. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดอบรม      
4. ความเหมาะสมของเครื่องมือ/อุปกรณ      
ดานคุณภาพการใหบริการ      
5. ความรูท่ีไดรับจากการฝกอบรม      
6. การนําเอาความรูไปประยุกตใชในการทํางาน      
7. ความนาสนใจและความตอเน่ืองของการนําเสนอ      
8. ระยะเวลาในการบรรยาย      
วิทยากรผูอบรม      

9. ความรูความสามารถของวิทยากร      
10. เทคนิคการถายทอดของวิทยากร      
11. ความชัดเจนในการตอบคําถาม      
12. การเปดโอกาสใหมีสวนรวมในการทํากิจกรรมและแสดงความ
คิดเห็น 

     

13. บุคลิกภาพของวิทยากร      
14. ขอคิดท่ีไดรับจากการฝกอบรมท่ีเปนประโยชนสําหรับในการ

ทํางาน 
     

15. คําแนะนําสําหรับแนวทางในการดําเนินงานดานคุณธรรม 
จริยธรรมและความซ่ือสัตยในการทํางาน 

     

16. การตอบสนองตอความตองการของผูเขารับการอบรมดาน
คุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตยในการทํางาน 

     

 

 

 

 

 
 
 
 

 

ขอมูลมาจาก :  เอกสารวชิาการ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาต ิเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม หัวใจสําคัญของเจาหนาที่ของรัฐ   

จัดทําโดย : นางชโลบล อังสโวท ั ย นางเบญจวรรณ นาวารัตน   นายประวติร บุตรศร ี  นางสาวเยาวมาลยจอยจุฬ ี  นางอัจฉราพร พิบูลยสมบัต ิ
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