
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 
พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 

********************** 

๑. ชื่อโครงการ 
 โครงการส่งเสริมคุณธรรม  และจริยธรรม พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า            

และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

๒. หลักการและเหตุผล 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า มาตรฐาน     

ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘ (๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้น    
การพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือให้การพัฒนา
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ  ประกอบกับมาตรา 15 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพนักงานเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  พ.ศ. ๒๕61 - 
๒๕๖3  ก าหนดการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด อ่างทอง           
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล  ลงวันที่  ๑๑  พฤศจิกายน  ๒๕๔๕         
หมวด  ๑๔  ส่วนที่  ๔  ข้อ  ๒๙๔   “ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  
ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม  และจริยธรรม  อันจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ” และอนุสนธิ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.)  ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับ       
ความประพฤติของตน ได้แก่ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ   

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 

๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 

๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 

๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  จึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัด            
ให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต   รวมทั้งมีการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรมค่านิยม ด้วยจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติราชการ  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่
ดีแก่ประชาชน  พัฒนาจิตใจและพัฒนาบุคลากรในสังกัดให้สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพ 

 
/ในชีวิตประจ าวัน... 



    -2- 
 

ในชีวิตประจ าวัน  และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม   งานการเจ้าหน้าที่   ฝ่ายอ านวยการ        
ส านักปลัดเทศบาล   เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนาจึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม พนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

๓. วัตถุประสงค ์
3.๑ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบล

ไผ่ด าพัฒนาทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของข้าราชการที่บัญญัติไว้
เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความส าคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสและ
เป็นธรรม 

3.๒ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบล
ไผ่ด าพัฒนาทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบ
ราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน                                 

๔. เป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย  คือ  พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  จ านวน  ๒๘  คน 
  4.1 สามารถจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างได้ร้อยละ 50 ของจ านวนพนักงานทั้งหมด 
  4.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบหลังการฝึกอบรม (ผ่านร้อยละ 60) 

๕. วิธีการด าเนินงาน 
 5.1 เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ  
5.2 แต่งตั้งคณะท างาน 
5.3 ประชุมคณะท างานร่วมกันวางแผนออกแบบการด าเนินโครงการ 
5.4 ประสานขอความอนุเคราะห์วิทยากร 
5.5 จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ในการอบรม 
5.6 จัดท าเอกสารส าหรับการฝึกอบรม 
5.7 ด าเนินการจัดอบรมตามก าหนดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
 

ล าดับที่ รายการกิจกรรม สถานที่ วันที่ 
1 อบรมหลักสูตร”คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ

การท างาน”  
 

ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลไผ่ด าพัฒนา 

  ๑๑ พฤศจิกายน 256๓ 
  09.30-12.00 น. 

2 อบรมหลักสูตร “มาตรฐานคุณธรรม 
จริยธรรม” โดย นางสาวมิ่งขวัญ สุทธิบูรณ์ 
ต าแหน่ง รองปลัดเทศบาล 

ห้องประชุมเทศบาล
ต าบลไผ่ด าพัฒนา 

  ๑๑ พฤศจิกายน 256๓ 
  13.00-16.30 น. 
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5.9 ประเมินผลโครงการ 
5.10 สรุปผลการด าเนินงานตามโครงการแล้วรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
   เดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 256๓ 

๗. สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา  อ าเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
-ไม่ใช้งบประมาณ 

๙. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  9.1 สามารถจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างได้ร้อยละ 50 ของจ านวนพนักงานทั้งหมด 
  9.2 ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบหลังการฝึกอบรม (ผ่านร้อยละ 60) 

๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานการเจ้าหน้าที่  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

๑๑. ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ 
         เชิงปริมาณ  สามารถจัดฝึกอบรมให้แก่พนักงานเทศบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้างประจ า
และพนักงานจ้างได้ร้อยละ 50 ของจ านวนพนักงานทั้งหมด 
   เชิงคุณภาพ  ร้อยละ 80 ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมผ่านการทดสอบหลังการฝึกอบรม  
(ผ่านร้อยละ 60) 

๑๒.  การติดตามและประเมินผลโครงการ  
  งานการเจ้าหน้าที่ ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา จะด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการ โดยการประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรม และประเมินผลการเรียนรู้หลังจากการ
ฝึกอบรม 

 
(ลงชื่อ).....................................................................ผู้เขียนโครงการ   
                 (นางสาวผกามาศ  เพ็ชรโต) 
               นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ  
 
 
(ลงชื่อ).....................................................................ผู้ เสนอโครงการ  
                 (นางกาญจนา  ผลสันต์)  
                หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  
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(ลงชื่อ).....................................................................ผู้เห็นชอบโครงการ   
         (นางสาวมิ่งขวัญ  สุทธิบูรณ์) 
             รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
                ปลัดเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
 

 
(ลงชื่อ).....................................................................ผู้อนุมัติโครงการ  
                   (นายไพโรจน์  พวงศิริ) 
             นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 


