
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕66 

************** 
1.ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
                   ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

2.หลักการและเหตุผล  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ  มาตรา 76 รัฐพึง 

พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด  เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมตลอดทั้งพัฒนา เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ   รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการ โดย
มิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งกรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ   และหมวด 14 การปกครองส่วนท้องถิ่น  มาตรา 251 การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไป
ตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึงความเหมาะสมและความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละรูปแบบ การจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพ่ือให้สามารถพัฒนาร่วมกันหรือการสับเปลี่ยนบุคลากร
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกันได้และตามประกาศคระกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้อ 4 พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติตนเพ่ือรักษาจริยธรรม 

พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2542 หมวดที่ 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ และหมวด 3 การจัดสรร
สัดส่วนภาษีและอากรและแก้ไขเพ่ิมเติม พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  
  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  หมวด 2 
การบริหารราชการเพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  มาตรา 8 ในการบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน ส่วนราชการจะต้องด าเนินการโดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการจากรัฐและจะต้องมี
แนวทางการบริหารราชการ  (2) การปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการต้องเป็นไปโดยซื่อสัตย์สุจริต สามารถตรวจสอบได้
และมุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น 
  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ 15 มกราคม 2546 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยได้บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองสวนท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลตามความต้องการและความเหมาะสมของ
ท้องถิ่น ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น พ.ศ.2542  บัญญัติให้คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล(ก.อบต.จังหวัด) ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรบพนักงานส่วน
ต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เหมาะสมกับลักษณะการบริหารและอ านาจหน้าที่ขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลและจะต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานสวนต าบล (ก.อบต.) ก าหนด  

อาศัย... 
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  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 และมาตรา 14 ประกอบมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ประกอบกับมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล ( ก.อบต.) ก าหนดคณะกรรมการพนักงานสวน
ต าบลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุมครั้งที่ 6/2545 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายายน 2545 ได้มีมติประกาศ
ก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล หมวด 12 การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 1 การสั่งพนักงานส่วนต าบลประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 
ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  เป็นองค์กรหนึ่งที่มีบทบาทส าคัญเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีอ านาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น และเป็นองค์กรที่ใกล้ชิด
กับประชาชน  และบุคลากรถือเป็นทรัพยากรส าคัญขององค์กร ที่จะช่วยในการผลักดันการด าเนินงานขององค์กรให้
บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งไว้ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนต าบลได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
พัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรในองค์ปฏิบัติงานได้อย่างมีศักยภาพ บุคลากรจะต้องมีการพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ สนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมเตรียมพร้อมรองรับยุดสมัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาควบคู่กับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ยึดติดวัตถุนิยม
จนเกินไป ท าให้เล็งเห็นความส าคัญในเรื่องดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงได้จัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน ด้านคุณธรรม จริยธรรม  
 

๓. วัตถุประสงค ์
๑. เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในองค์กร 
2. เพ่ือปลูกฝังจิตส านึกและค่านิยมของบุคลากรให้ยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีกระบวนทัศน์  

วัฒนธรรม การปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมสมรรถนะโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  
3. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างแรงจูงใจในการท างาน 

ให้กับบุคลากรให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
4. เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารสวนต าบลบ้านร่อม ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
 

๔. กลุ่มเป้าหมาย  
 -พนักงานส่วนต าบล    จ านวน  14 คน 

-พนักงานจ้าง     จ านวน  14 คน 
รวมทั้งสิ้น    จ านวน  28 คน 

๕. วิธีการด าเนินการ 
  1.บันทึกขออนุมัติจัดท าโครงการฯ 
  2.ด าเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งสอบถามความประสงค์เพ่ือยื่นยันการเข้าร่วมโครงการฯ 
  3.ติดต่อประสานงานการจัดโครงการฯกับหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น ติดต่อวิทยากร 
  4. ด าเนินการตามโครงการฯ 
  5. ติดตามประเมินผล/สรุปผลการด าเนินการตามโครงการฯและรายงานผลการประเมินผลต่อนายก 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อมทราบ 

6.ระยะเวลา... 
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๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ในวันศุกร์ ที่ 15  มิถุนายน 2566 
 
๗. สถานที่ด าเนินการ 

ณ วัดบ้านร่อม  ต าบลบ้านร่อม อ าเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

๘. งบประมาณด าเนินการ 

  ไม่ใช้งบประมาณ 
   

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม  อ าเภอท่าเรือ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาจิตใจและมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรม  

จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน 
 2. บุคลากรในองค์กรมีจิตส านึกและค่านิยมยึดมั่นในความซื่อสัตย์ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม 

การปฏิบัติงานที่มุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประชาชนได้รับประโยชน์สุงสุด  
3. บุคลากรในองค์กรมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มีคุณภาพชีวิตและมีแรงจูงใจในการท างาน 

ให้กับบุคลากรให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  
4. องค์กรมภีาพลักษณ์ที่ดีมีความโปร่งใสและเป็นธรรม ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
 

11. ผู้เขียนโครงการ 
 
 
     (ลงชื่อ)..................................................  

            (นางสาวกรรณิการ์  ชูริบัตร) 
           นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

๑2.  ผู้เสนอโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...................………………………………………………….. 
  
 

(ลงชื่อ)................................................................  
                  (นางสาวปาณิศา  พุ่มวันเพ็ญ) 

                                    หัวหน้าส านักปลัด  
 13.ผู้ตรวจสอบ... 
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๑3. ผู้ตรวจสอบโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ 

เห็นชอบโครงการฯ  

ไม่เห็นชอบโครงการฯ เพราะ..........................................................................................  

 

 
(ลงชื่อ)............................................................  

              (นางสาวกาญจนา  วัฒนะจิตพงศ์) 
          รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 

 
๑4. ผู้เห็นชอบโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ 

เห็นชอบโครงการฯ  

ไม่เห็นชอบโครงการฯ เพราะ
....................................................................... ............................................... 

  

 
(ลงชื่อ)............................................................  

                      (นายสะอาด  บุญมี) 
            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 
๑5.  ผู้อนุมัติโครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานฯ 

อนุมัติโครงการฯ  

ไม่อนุมัติโครงการฯ เพราะ.............................................................................................................. 
 
 
 

(ลงชื่อ)............................................................  
                                        (นายมนพ  ระษารักษ์) 

                                                         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 



 
 


