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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------หลักการและเหตุผล
การพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืนและสามารถก้าวพ้นทุก
วิกฤตของโลกที่มากับกระแสโลกาภิวัตน์มีรากฐานที่สาคัญจากการพัฒนาบุคคลในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคน
ดี ซึ่งมี ความเกี่ยวข้องโดยตรงกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม โดยเฉพาะ “เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ” ซึ่งได้รับมอบหมายภารกิจในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ใช้อานาจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐ
ในการปฏิบัติงานโดยความซื่อสัตย์และคาดหวังจากประชาชนว่า “เจ้าหน้าที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล
จัดการ ตัดสินใจเกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะ การจัดการทรัพยากรของชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชนและต่อประเทศชาติ
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๑ มีมติเห็นชอบในหลักการ
เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐไว้ ๕ ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การ
ส่งเสริม คุณธรรม ในองค์กรเพื่อเป็นต้นแบบให้ข้าราชการได้เรียนรู้และปฏิบัติตาม โดยได้กาหนดแนว
ทางการส่งเสริม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกลุ่มเป้าหมาย
ด้วยวิธีการและรูปแบบ ที่หลากหลาย และดาเนินการอย่างต่อเนื่องมีการวัดผลในเชิงรูปธรรม
จากหลั ก การและเหตุผ ลดั งกล่ าว องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่า พญา
จึง เล็ งเห็ น
ความสาคัญใน
การพัฒนาบุคลากรในสังกัด เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงการสร้างจิตสานึก ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม และปฏิบัติงานด้วย ความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมค่านิยม
ด้วยการมีจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ประชาชน จึงได้จัดทา
โครงการเสริ มสร้ างคุณธรรมและจริ ย ธรรมเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุ ขของ
ประชาชน ขึ้น
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อปลูกจิตสานึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่วนตาบลท่าพญามีคุณธรรม
จริยธรรม เข้าใจหลักธรรม ของพระพุทธศาสนา และน้อมนาเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็น
แนวทาง ในการดาเนินชีวิตส่วนตัว และในการปฏิบัติราชการ
๒. เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา ได้รับการพัฒนาจิตใจ
และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความสานึกร่วม ในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์
ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวประชาชน และประเทศชาติ สร้างจิตสานึกใน
การกระทาความดี รู้จัก การให้ การเสียสละและการบาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน
๓. เพื่อเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา ในการ
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล
กลุ่มเป้าหมาย
คณะผู้ บ ริ ห ารองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล พนัก งานส่ ว นต าบล และพนั กงานจ้า งของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา

-๒วิธีการดาเนินงานโครงการ
จัดให้มีการดาเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม โดยแบ่งออกเป็น ๓ แนวทาง คือ
๑. การจั ด กิ จ กรรมบรรยายเสริ ม สร้ า งคุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
โดยคณะผู้ บ ริ ห าร
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด
๒.
การจัดกิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้พนักงาน
เจ้าหน้าที่ รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ/แบ่งปัน และเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมี
คุณธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างผาสุก เช่น การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้แก่ คนพิการ คนชรา
หรือถวายปัจจัยไทยธรรมแก่พระภิกษุสงฆ์ที่ชราภาพ หรืออาพาธ เป็นต้น
๓. การจัดกิจกรรมทาบุญ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี ถวายเครื่องไทยธรรม และ
บาเพ็ญประโยชน์ ณ วัดต่าง ๆ
ระยะเวลาและสถานที่ดาเนินการ
ดาเนินงานระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - กันยายน ๒๕62 ณ ที่ทาการองค์การ
บริหารส่วนตาบลท่าพญา อาเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หรือการจัดกิจกรรมนอกสถานที่
งบประมาณ
-ไม่มีผู้รับผิดชอบ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
คณะผู้ บ ริ ห ารองค์การบริห ารส่ ว นตาบล พนักงานส่ ว นตาบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ มีส่วนร่วมในการดาเนินกิจกรรมการ
รณรงค์เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการ
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างของ
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลท่ า พญา ที่ ไ ด้ รั บ การฝึ ก อบรม มี ค วามรู้ ความเข้ า ใจในหลั ก ธรรมของ
พระพุทธศาสนา และสามารถประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนินชีวิต ประจาวันและใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างเหมาะสม
๒. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับการพัฒนาจิตใจ และมีการพัฒนาตนเอง เป็นผู้
ที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสานึกต่อหน้าที่และรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมส่วนรวม รู้จักการเสียสละ
การช่วยเหลือแบ่งปันเสริมสร้างสังคมแห่งความดี มีคุณธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

-๓-

ผู้เขียนโครงการ
สุวดี ศรีอเนก
(นางสาวสุวดี ศรีอเนก)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ผู้เสนอโครงการ
อทิตยา วัฒนสมัย
(นางสาวอทิตยา วัฒนสมัย)
หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ผู้เห็นชอบโครงการ สมโภชน์ สิทธิรัตน์
(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา
ผู้อนุมัติโครงการ
สมโภชน์ สิทธิรัตน์
(นายสมโภชน์ สิทธิรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลท่าพญา

