
 
                                          โครงการอบรมคณุธรรมและจริยธรรม 

              ของบคุลากรเทศบาลต าบลมะกรดู ประจ าปีงบประมาณ 2564 
 

๑. หลักการและเหตุผล 
 

ด้วย คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ท่ีมีบทบาทส าคัญและ  
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน  
ในท้องถิ่น  ท้ังยังมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบส าคัญในอันท่ีจะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิต  
ท่ีดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การท่ีประชาชน 
ในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของคณะผู้บริหารและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ
กระท าทุกส่ิง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  

 
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน  

เมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี รณรงค์
และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบท่ีเอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมท่ีดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ก.ถ.)  
ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยท่ัวไปใช้เป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 

๑. พึงด ารงตนให้ต้ังมั่นในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ   

๒. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบติัหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ซึ่งเทศบาลต าบลมะกรูด  ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและ 

เป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 
      
 

                                    
                                                                                            /……..ดังนั้น 
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ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถน าหลักคุณธรรม 
จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม เทศบาลต าบล
มะกรูด  จึงได้จัดท าโครงการ ฯ นี้ขึ้นมา 
๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลมะกรูด  
ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 

๒ .๒ เพื่อให้คณะ ผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลมะกรูด  เกิดการเรียนรู้ 
ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมท้ังได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
                 ๒.๓ เพื่อสร้างจิตส านึกท่ีดีในการปลูกฝังวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข   
๓. เปา้หมาย 

๓.๑  คณะผู้บริหาร      จ านวน  ๔     คน 
๓.๒  พนักงานส่วนต าบล     จ านวน  13   คน 
๓.๓  คนงานท่ัวไป      จ านวน   12  คน 
๓.๔  พนักงานจ้าง/ ภารกิจ     จ านวน   ๑6   คน 
๓.๕  พนักงานจ้างเหมาบริการ    จ านวน  13    คน 
3.6  สมาชิกเทศบาลต าบลมะกรูด                จ านวน  10   คน   
 

                  รวมท้ังส้ิน        จ านวน  68  คน 
๔. วิธีด าเนินการ 

  4.1 ประชุมคณะผู้บริหาร   สมาชิกสภาเทศบาล   พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง  พร้อม
ท้ังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท้ังหมด 
  4.2 จัดท ารายละเอียดโครงการเพื่อขออนุมัติโครงการจากผู้บริหาร 

                     4.3 จัดอบรมผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อช้ีแจงรายละเอียดและวัตถุประสงค์ของโครงการ 
                     4.4 อบรมรับฟังบรรยาย  ในวันท่ี   20  เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕64 
                     4.5 สรุปผลการอบรมให้ผู้บริหารทราบ 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 

วันท่ี 20  เดือน มกราคม ๒๕64  
๖. สถานที่ด าเนินการ 

ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลมะกรูด  อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี  
๗. งบประมาณและแหล่งที่มา 
                 ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส านักงานปลัด เทศบาลต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์  จังหวัดปัตตานี 
 

๙.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
๙.๑ คณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลมะกรูด  ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไป

พัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 



-๓- 
 

๙.๒ คณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลมะกรูด  เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกัน  มี
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกนั รวมท้ังได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ 

 
9.3 ได้สร้างจิตส านึกท่ีดีในการปลูกฝังวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 

 
 
    10. ผู้เขียนโครงการ 
 

                      (ลงช่ือ) 
                               (นางสาวจิราภรณ์  อินทรสกุล) 

                                                                       หัวหน้าส านักปลัด 
 
 

 
  
                                                   
                                                       (ลงช่ือ)    
                                                                  (นางสาวกณิการ์    แก้วเคียง) 
                                                            ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน 
                                      ปลัดเทศบาลต าบลมะกรูด 
 
 
 
 11. ผู้อนุมัติโครงการ 

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

                                                    
                                                 
                                                        (ลงช่ือ) 
 
                                                                  (นายมนตรี  ดอเลาะ) 
                                          นายกเทศมนตรีต าบลมะกรูด 
 
 
 

 



 

 
 

ตารางก าหนดการโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 

ในวันท่ี  20  เดือน มกราคม  ๒๕64 
เวลา ๐๘.๐๐ – ๑2.00 น. 

ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลมะกรูด อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 
 

วันที ่ เวลา กิจกรรม 

 
20 

มกราคม 
2564 

๐๘.๐๐  –  ๐๘.๓๐ น. 
๐๘.๓๐  –  ๐๙.๐๐ น. 
๐๙.๐๐  -  ๑0.3๐ น. 

 
 

๑0.45  –  ๑๒.๐๐  น. 
 
 

- ลงทะเบียน  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลมะกรูด 
- พิธีเปิดโครงการ โดย   นายกเทศมนตรีต าบลมะกรูด  
- ด าเนินการอบรมคุณธรรม จริยธรรม  “เรื่องครองตน ครองคน 
ครองงาน”(โดยนางสาวกณิการ์   แก้วเคียง ผู้อ านวยการกองคลัง 
รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลต าบลมะกรูด) 
- ด าเนินการอบรม เรื่อง มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
- สรุปโครงการพร้อมกล่าวปิดโดย นายกเทศมนตรีต าบลมะกรูด 
 

 
หมายเหตุ        -     แต่งกายด้วยชุดสุภาพ  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รูปภาพประกอบโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
ของบุคลากรเทศบาลต าบลมะกรูด 

วันที่ 20 เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 



 


