
 

  

 

รายงานสรุปผล 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม ผูบ้รหิาร สมาชิกสภา
ท้องถิ่น พนกังานส่วนต าบล พนกังานจ้าง และลูกจ้าง 

ขององค์การบรหิารส่วนต าบลกาหลง  
ประจ าปีงบประมาณ 2562 

 
 
 

โดย  
องค์การบรหิารส่วนต าบลกาหลง 

อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรปุผล 
 ******************************* 

โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง  

ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โดย  

องค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง 
อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

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

๑. หลักการและเหตุผล 

ด้วย คณะสมาชิกสภาฯ ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ รวมถึงความต้องการข้ัน
พื้นฐานของประชาชนในท้องถ่ิน  ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถ่ิน โดยให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯฉบับที่ 12  และนโยบายของรัฐบาล คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ า
ในสังคม มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคมการสร้างโอกาสให้ทุกคนใน
สังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากรแหล่งทุนในการประกอบอาชีพเพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก และยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐ
มีความโปร่งใสมีประสิทธิภาพ  มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรมประชาชนมีส่วนร่วมประเทศ
ปราศจากคอร์รัปช่ัน  มีการกระจายอ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลางภูมิภาค
และท้องถ่ิน ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถ่ินจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงข้ึนอยู่กับการ
ประพฤติปฏิบัติของคณะสมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินทุกคน  หากคณะสมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่ ดีในการตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ
ปฏิบัติงานต่างๆด้วยความซื้อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ นั้น  

เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้าน 
เมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์ในการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ รณรงค์
และส่งเสริมค่านิยมเรื่องความซื่อสัตย์ แก้กฎระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริต ใช้วิธีการบริหารงานบุคคลตามระบบ
คุณธรรมอย่างเคร่งครัด ปฏิบัติตามมาตรการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง  ประกอบกับอนุสนธิคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
(ก.ถ.)  ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งได้ประมวลข้ึนจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน  ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครอง 
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ส่วนท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
โดยทั่วไปใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ   

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

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง  ได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและ 

เป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 
ดังนั้น  เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจและเพื่อพัฒนาบุคลากรในสังกัด สามารถน าหลักคุณธรรม 

จริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวัน และประยุกต์ใช้ในการท างานได้อย่างเหมาะสม องค์การบริหาร
ส่วนต าบลกาหลง  จึงได้จัดท าโครงการ ฯ นี้ข้ึนมา 

๒. วัตถุประสงค์ 

๒.๑ เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม  ให้กับคณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลกาหลง  ได้น าหลักคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 

๒.๒ เพื่อให้คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง เกิดการเรียนรู้ 
ในการอยู่ร่วมกัน  มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม ่ๆ 

๒.๓ เพื่อสร้างจิตส านึกที่ดีในการปลูกฝงัวินัยในการอยูร่่วมกนัอย่างมีความสุข 
๓. เป้าหมาย 

๓.๑  คณะผู้บรหิาร      จ านวน  ๑  คน 
๓.๒  พนักงานส่วนต าบล     จ านวน 16 คน  
3.3  ลูกจ้างประจ า      จ านวน  ๑  คน 
๓.4  พนักงานจ้างทั่วไป     จ านวน 12 คน   
๓.5  พนักงานจ้างตามภารกิจ     จ านวน 15 คน 
3.6  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง    จ านวน 14 คน   

     รวมทั้งสิ้น        จ านวน 59 คน 
๔. วิธีด าเนินการ 

๔.๑ วางแผนภายในองค์กรเพื่อหาแนวทางในการจัดอบรมและเสนอโครงการ 
๔.๒ ติดต่อประสานวิทยากร 
๔.๓ ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ ฯ 
๔.๔ ติดตามรายงานผลการด าเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ทีเ่กี่ยวข้องทราบ 
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๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันที่ 13 เดือน กันยายน ๒๕62  

๖. สถานท่ีด าเนินการ 
ห้องประชุม ณ  องค์การบรหิารส่วนต าบลกาหลง  อ าเภอเมอืงสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร   

๗. งบประมาณและแหล่งท่ีมา 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562  แผนงานการบริหารงานทั่วไป งานบริหาร

ทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่นๆเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม จ านวน 5 ๐,๐๐๐ บาท 
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลกาหลงในการด าเนินงานโครงการฯ  จ านวน  14,3+60 บาท  
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

งานนิติการ ฝ่ายนโยบายและแผน ส านักงานปลัด อบต.กาหลง  อ าเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัด
สมุทรสาคร 
๙.ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

๙.๑ คณะผู้บรหิารและพนกังานขององค์การบรหิารส่วนต าบลกาหลง  ได้น าหลักคุณธรรม 
จริยธรรม ไปพฒันาคุณภาพชีวิตและการท างานได้อย่างเหมาะสม 

๙.๒ คณะผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกาหลง  เกิดการเรียนรู้ในการอยู่
ร่วมกัน              มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทศัน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ ๆ  

9.3 ได้สร้างจิตส านึกที่ดีในการปลูกฝังวินัยในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
10. การประเมินผลโครงการ  
- กิจกรรม    การบรรยายให้ความรู้ของวิทยากร   โดย พระมหาอดิศักดิ์ อภิปญโญ ต าแหน่ง รองเจ้าอาวาส
วัดดอนยานนาวา   
เรื่อง การบรรยายหัวข้อ 
  1. เรื่องชีวิตเบิกบาน การงานเป็นสุข 
  2. เรื่องธรรมะน าชีวิต  
 - กิจกรรม    สรุป  ตอบข้อซักถาม  ประเมินหลงัการอบรม 
11. ปัญหาและอุปสรรค      -  
 
12. ข้อเสนอแนะ  -  เห็นควรสนับสนุนการจัดโครงการเกีย่วกับคุณธรรม และจริยธรรมอื่นๆ ต่อไป 
 
 
                                          ผู้จัดท ารายงาน                     ส.ต.อ.                   ผู้รบัรองรายงาน 
                (นายบันเทิง  สังข์เงิน)                                                 (ส าราญ  ชันแสง) 
                   นิติกรปฏิบัติการ                                       ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที ่
               นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลกาหลง 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


