
โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมบุคลากร เทศบาลต าบลบาลอ   
ประจ าปีงบประมาณ  2564 

------------------------------------------------------------ 
1. ชื่อโครงการ   :  โครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมบุคลากร เทศบาลต าบลบาลอ   

ประจ าปีงบประมาณ  2564 

2. หลักการและเหตุผล  :  
 ด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกของประเทศในการให้บริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและ
สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและนโยบาย
ของรัฐบาลและท้องถิ่นโดยอาศัยอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติหน้าที่ของคณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาลและพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากคณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาลและ
พนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตส านึกที่      
จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพ่ือคุณนะประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ 

และเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมือง    
ที่ดี พ.ศ. 2546 และเป็นไปตามประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างของ
เทศบาลต าบลบาลอ ซึ่งเทศบาลต าบลบาลอได้ยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการใน    
การปฏิบัติงาน 

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและการตระหนักรู้ในระเบียบวินัยและ
การรักษาระเบียบวินัยรวมถึงการตั้งมั่นในการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส อีกทั้งเพ่ือพัฒนาบุคลากรของเทศบาล
ต าบลบาลอให้สามารถน าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตในประจ าวันและประยุกต์ใช้ในการ
ท างานได้อย่างเหมาะสม เทศบาลต าบลบาลอจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น 
 
3. วัตถุประสงค์       

3.1  เพ่ือปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้กับคณะผู้บริหารสมาชิกเทศบาลพนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบาลอได้น าหลักคุณธรรมจริยธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานได้
อย่างเหมาะสมอันจะน าไปสู่การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน    

3.2  เพ่ือให้คณะผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลบาลอเกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันและกัน รวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ใน
การศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ 

3.3  เพ่ือให้ผู้บริหารสมาชิกเทศบาลพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
บาลอได้ตระหนักถึงการรักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัยและปฏิบัติงานอย่างมีความโปร่งใส  ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้อง
และแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ 
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4. เป้าหมาย        
  4.1 คณะผู้บริหารและสมาชิกเทศบาล   จ านวน  16   คน 
  4.2 พนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจ า   จ านวน  15   คน 
  4.3 พนักงานจ้าง     จ านวน  20   คน  

5. วิธีการด าเนินการ    
  5.1  จัดท าโครงการ เสนอ อนุมัติ 
  5.2  ติดต่อประสานวิทยากร 
  5.3  ด าเนินการฝึกอบรมตามโครงการ 
  5.4  ด าเนินงานตามโครงการ 

5.5  ติดตามการรายงานผลการด าเนินโครงการ ฯ ให้ผู้ที่เก่ียวข้องทราบ   
    
7. สถานที่ด าเนินการ 

ห้องประชุม เทศบาลต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
    

8. งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบาลอ อ าเภอรามัน จังหวัดยะลา 
10.ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  10.1  เทศบาลต าบลบาลอได้น าหลักธรรมคุณธรรม จริยธรรม ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
การท างานได้อย่างเหมาะสมซึ่งจะน าไปสู่การให้บริการที่ดีแก่ประชาชน 
  10.2  พนักงานของเทศบาลต าบลบาลอ เกิดการเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างกันและกันรวมทั้งได้เปิดโลกทัศน์ในการศึกษาองค์ความรู้ใหม่ๆ 
  10.3  พนักงานเทศบาลตะหนักถึงการรักษาไว้ซึ่งระเบียบวินัย และปฏิบัติงานอย่างมีความ
โปร่งใส ตั้งมั่นอยู่ในความถูกต้องและแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างที่ดีของข้าราชการ 
 
11.ผู้เขียนโครงการ 
 
                                              (ลงชื่อ) .................................................... ผู้เขียนโครงการ 
                   ( นายสุกัลย์  วิสมติะนันทน์ ) 

             นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 
12.ผู้เสนอโครงการ 

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

                                                                   ( นางสาวพานะ  เต๊ะ ) 
     หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
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13.ผู้เห็นชอบโครงการ 
 

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

               ( นายนุอ์มาน  แวกาจิ ) 
    ปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 

14.ผู้อนุมัติโครงการ 
ค าสั่งนายกเทศมนตรี 

  (       )  อนุมัติ    
            (       )  ไม่อนุมัติ 

                                     (ลงชื่อ............................................ ผู้อนุมัติโครงการ 
    (นายอับดุลรอเซะ  เดะแอ ) 

                                  นายกเทศมนตรีต าบลบาลอ 
                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ก าหนดการโครงการอบรมจริยธรรม คุณธรรมบุคลากร เทศบาลต าบลบาลอ 
ในวันพุธ  ที่  9  มกราคม  2564 

เวลา  08.00  –  16.30  น. 
ณ  ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ  อ าเภอรามัน  จังหวัดยะลา 

 
เวลา กิจกรรม 

08.00 – 08.30 น. 
 

08.30 – 09.00 น. 
 
 

09.00 – 11.00 น. 
 
 
 

11.00 – 12.00 น. 
 
 

12.00 – 13.00 น. 
 

13.00 – 14.00 น. 
 
 

14.00 – 16.00 น. 
 
 
 

16.00 – 16.30 น. 

-ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลบาลอ 
 

-พิธีเปิดการอบรม 
โดย นายอับดุลรอเซะ  เดะแอ นายกเทศมนตรีต าบลบาลอ 
 
ฟังบรรยาย เรื่อง “มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล 
พนักงานเทศบาล พนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
โดย นายอับดุลรอเซะ  เดะแอ นายกเทศบาลต าบลบาลอ 
 
ฟังบรรยายในหัวข้อ “วินัยและการรักษาวินัยของพนักงานเทศบาล” 
โดย นายนุอ์มาน  แวกาจิ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน 
 
ฟังบรรยาย เรื่อง “พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540” 
โดย นายนุอ์มาน  แวกาจิ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
 
ฟังบรรยาย เรื่อง “พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546” 
โดย นายนุอ์มาน  แวกาจิ ต าแหน่ง ปลัดเทศบาลต าบลบาลอ 
 
พิธีปิด 

 
หมายเหตุ -พักรับประทานอาหารว่างช่วงเช้า 10 นาที และช่วงบ่าย 10 นาท ี

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



ภาพประกอบกิจกรรมอบรมจริยธรรม คุณธรรมบุคลากร เทศบาลต าบลบาลอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


