
๑.  ชื่อโครงการ    โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม   
 

๒.  หลักการและเหตุผล 
  การพัฒนาบุคลากรในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นมาก 
ซึ่งตามแผนพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  ได้ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการปฏิบัติราชการอย่างมี
คุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ  คุณธรรมจริยธรรม  การท างานที่ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม เป็นคนดี มีคุณธรรม 
มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน และต่อองค์กร พร้อมทั้งมีความสามัคคีในการท างาน
ร่วมกันอย่างมีความสุข  สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และน าไปสู่การพัฒนาองค์กร ส่งผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น  และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์   
   

  เทศบาลต าบลยางเนิ้ง ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนาบุคลากรในสังกัดและพัฒนาจิตใจ 
สร้างจิตส านึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตส านึกท่ีดีในการปฏิบัติงาน 
สามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่าง
เหมาะสม จึงได้ก าหนดโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  ขึ้น 
 

๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลยาง

เนิ้ง  ได้น าหลักคุณธรรมจริยธรรม  ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุค
ใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม  

 ๒.๒ เพ่ือส่งเสริมให้คณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  มีความรู้ความ
เข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม และน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 

 ๒.๓ เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม ให้คณะผู้บริหารและ
พนักงานของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง มีจิตส านึกต่อหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่ มีความรับผิดชอบและมุ่งมั่น
ปฏิบัติงานเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๓. เป้าหมาย 
 ๓.๑  คณะผู้บริหาร   จ านวน    5     คน 
 3.2  สมาชิกสภาเทศบาล   จ านวน   12   คน 
 ๓.3  พนักงานเทศบาล   จ านวน    33 คน 
 3.4  พนักงานครูเทศบาล   จ านวน    6 คน 
 ๓.5  ลูกจ้างประจ า   จ านวน    9   คน 
 ๓.6  พนักงานจ้าง   จ านวน    60   คน 
  รวมทั้งสิ้น   จ านวน    125 คน 

 

4. วิธีด าเนินการ 
  1. จัดท าโครงการเสนอคณะผู้บริหารเพื่อขออนุมัติโครงการ 
  2. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล  
      ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
  3. ด าเนินการตามโครงการ 
  4. สรุป ประเมินผล และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 
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5. วิธีการอบรม 
การบรรยาย  กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 

 

6. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันพุธที่   27   มิถุนายน  2561   เวลา  13.00 – ๑๖.๓๐ น. 
 

7. สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมส านักงานเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 

 

8. งบประมาณ 
  เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย
หมวดอ่ืน ๆ  ตั้งไว้   10,000 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ 

๑. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับผู้เข้ารับการอบรม จ านวน  125 คน ๆ  ละ   25 บาท 
(บ่าย)  เป็นจ านวนเงิน  3,125  บาท 
  2. ค่าจัดท าป้ายไวนิล  เป็นจ านวนเงิน   500   บาท 
  3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่อบรม   1,500   บาท 
  4. ค่าวัสดุอุปกรณ์ด าเนินการ  4,875 บาท 
  รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น   10,000  บาท   (ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยได้) 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
   ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลต าบลยางเนิ้ง  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

10. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 10.๑ คณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  สามารถน าหลักคุณธรรม  

จริยธรรม ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้น า
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในหน่วยงานอย่างสร้างสรรค์ 

 10.๒ คณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง   สามารถใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรม แบะประสบการณ์ท่ีได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ร่วมมือร่วมใจเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อบรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ 

 10.3 คณะผู้บริหารและพนักงานของเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  มีความรู้ความเข้าใจในเรื่อง
คุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตส านึกต่อหน้าที่ มีความรับผิดชอบ มีทัศนคติที่ดีต่องาน และ
มุ่งม่ันปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

11.  การประเมินผล 
  ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการฝึกอบรม และประเมินผลการเรียนรู้หลังจากการฝึกอบรม โดย
ใช้แบบสอบถาม 
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12. ผู้เขียนโครงการ 
 

(ลงชื่อ).......................................................................... 
     (นางสาวณัฏฐ์ชญา  ต๊ะวนั) 

                        นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
 

13.  ผู้เสนอโครงการ 
 
                               (ลงชื่อ)........................................................ ................... 

(นางสาววารุณี    พรเจริญเกียรติ) 
     หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ 

 

๑4.  ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

(ลงชื่อ)..................................................... .................... 
     (นางสุพรรณ    แสวงรัตน์) 
     หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 

 
                                
                               (ลงชื่อ).......................................................................... 
                                              (นายโกศล      ทองสว่าง) 
                                             ปลัดเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  
 

๑5.  ผู้อนุมัติโครงการ 
 
                                 (ลงชื่อ)....................................................................... 
                                                (นายมนูญ   บูรณพัฒนา) 
                                             นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการ  โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม 
ในวันพุธที ่  27   มิถุนายน   2561   

เวลา  14.00 – 16.30 น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลยางเนิ้ง  อ าเภอสารภี  จังหวัดเชียงใหม่ 

 
เวลา กิจกรรม 

 
14.0๐ น. –  14.15 น. 
 
14.15 น. –  14.30 น. 
 
 
14.30 น. -  15.30 น. 

 
 

15.30 น. – 15.40 น. 
 
๑5.40 น. –  16.30 น. 

 
 
 
 

๑๖.๓๐  น. เป็นต้นไป 

 
- ลงทะเบียน  ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
 
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการอบรม 
  โดย   นายกเทศมนตรีต าบลยางเนิ้ง  
 
- การบรรยาย  เรื่อง  ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจคุณธรรมจริยธรรม 
  โดย นายโกศล  ทองสว่าง  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลยางเนิ้ง      
             
- รับประทานอาหารว่าง 
 
- การบรรยาย ในหัวข้อ “การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐาน   
  คุณธรรมจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ” 
  โดย นายโกศล   ทองสว่าง  ต าแหน่ง  ปลัดเทศบาลต าบลยางเนิ้ง 
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ 
 
- ปิดโครงการอบรม   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


