บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ที่
วันที่ กันยายน 2561
เรื่อง ขออนุมัติจัดทาโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
เรียน

ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว พ.ศ. 2561
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ
ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วน
ตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
เชียงกลางพญาแก้ว ตั้งไว้เป็นเงินจานวน 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียง
กลางพญาแก้ว พ.ศ. 2561 นั้น
ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนามาใช้ในการ
ปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความรักความสามัคคีภายในองค์กร มีจิตสานึกรักองค์กรร่วมกันพัฒนาองค์กรให้
เจริญก้าวหน้า และมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด งานบริหารทั่วไป
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลาง
พญาแก้ว จึงได้จัดทาโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ผูบ้ ริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้างและ
ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว พ.ศ. 2561 ขึ้น รายละเอียดปรากฏตามโครงการที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามโครงการฯ ที่แนบมาพร้อมนี้

(นางนันทวัน คาแสน)
นักทรัพยากรบุคล
ความเห็นของหัวหน้าสานักปลัดอบต.
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
(นายวิน สุทธหลวง)
หัวหน้าสานักปลัดอบต.

ความเห็นของรองปลัด/.......
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.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
จ่าเอก
(วโรชัย ใหม่ตา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
จ่าสิบเอก
(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
.........................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
(นายสามารถ ขอดเตชะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว

ชื่อโครงการ โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
แผนงาน
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
ลักษณะโครงการ
 ต่อเนื่อง
หลักการและเหตุผล
ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ปรับเปลี่ยนที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและ
สลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนา ทองถิ่นให้เป็นไปตาม
แนวทาง
1. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2558-2577) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจา
ชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีการกาหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา (6)
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) กาหนด
ยุทธศาสตร์การการบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย เสริมสร้างมาตรฐานด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐและพัฒนาความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจังเพื่อให้ภาคราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่ประชาชน”
3. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ยึดถือเป็นหลักการ
และแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตน นั้น
เพื่อเป็นการถือปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และสร้างระบบราชการทาให้ใสสะอาด และพัฒนาศักยภาพองค์กร เพราะการปฏิบัติ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตาบลมีทั้ง ข้าราชการฝ่ายประจาและฝ่ายการเมือง จาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน
วิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการ
พัฒนาทางจิตใจ สร้างจิตสานึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มี
คุณธรรมดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว จึงได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2561 ขึ้น

-2วัตถุประสงค์
1.เพื่อส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว ได้มคี วามรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยา
ของข้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ ระเบียบ เห็นความสาคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม
2.เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรม มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่
มุ่งเพิ่มสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นแนวทาง
3.เพื่อส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น ขอบเขตการใช้ดุลยพินิจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต เป็นต้น
4.เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐตามแนวทางของ
หลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม
5.เพื่อให้ข้าราชการได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการใช้ดุลยพินิจอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรม
6.เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ.2540 และการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ในการปฏิบัติงาน
7.เพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสานึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติหน้าที่
มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตสานึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลเชียงกลางพญาแก้ว จานวน 61 คน
วิธีการดาเนินการ
1.เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
2.ประสานวิทยากรในการให้ความรู้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
3.ประสานผู้เข้ารับการอบรม
4.ดาเนินการตามโครงการ
5.สรุปผลการดาเนินโครงการ
ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 14 กันยายน 2561
งบประมาณ
ใช้งบประมาณจากสานักงานปลัดอบต. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่
เข้าลั กษณะรายจ่ ายหมวดอื่น ๆ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้ บริห าร
สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่ วนตาบล และพนักงานจ้าง องค์การบริห ารส่ ว นตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้

-3-ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มจานวน 2 มื้อๆ ละ 25 บาท จานวน 61 คน
เป็นเงิน 3,050
-ค่าอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรมจานวน 1 มื้อๆละ 50 บาท จานวน 61 คน เป็นเงิน 3,050
-ค่าสมนาคุณวิทยากรบรรยาย จานวน 6 ชั่วโมงๆละ 600 บาท
เป็นเงิน 3,600
-ค่าป้ายโครงการ
เป็นเงิน 500
-ค่าวัสดุในการฝึกอบรม (เช่น สมุด ปากกา) จานวน 61 ชุดๆ ละ15 บาท
เป็นเงิน 915
รวม 5 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 11,115.-บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยสิบห้าบาทถ้วน)
หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สถานที่ดาเนินการ
ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุณธรรมจริยธรรมและวินัย ในการ
ทางาน
2. ผู้เข้ารับการอบรมมีศักยภาพ ประสิทธิภาพและมีความเจริญก้าวหน้าในการทางานมากขึ้น
3. ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมวินัย การรักษาวินัยและความ
โปร่งใสในการทางาน
4. ผู้เข้ารับการอบรมมีการเสริมสร้างและพัฒนาจิตสานึกแก่ผู้เข้ารับการอบรมในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีพฤติกรรมที่สร้างสรรค์ มีจิตสานึกต่อหน้าที่ ความรับผิดชอบและมุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้รับการยอมรับให้เป็นต้นแบบการดาเนินชีวิต การปฏิบัติงานที่เน้น
การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม หรือการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีค่านิยมด้านคุณ ธรรม จริยธรรม โดยมี
หลักฐานข้อมูลเชิงประจักษ์
6. ป้องกันและลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ที่เกิดจากการขาดคุณธรรม และจริยธรรมของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมืองและข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตัวชี้วัดและผลสัมฤทธิ์โครงการ
ผลผลิต ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 61 คน ผ่านการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้า งคุณธรรม
จริยธรรม
ผลลัพธ์ ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จานวน 61 คน ที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสัมมนา
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยมีคุณลักษณะเป็น
ข้าราชการยุคใหม่ที่ยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรม มีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดารงชีวิต และการทางานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
การประเมินผล
จะประเมิ น ผลการฝึ กอบรมใน 2 ส่ ว น คือ ประเมินผลการเรีย นรู้ก่ อนการฝึ ก อบรมและ
ประเมินผลการเรียนรู้หลังจากการฝึกอบรม รวมทั้งประเมินพฤติก รรมและปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โดยการใช้แบบสอบถามและการสังเกตพฤติกรรม
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(ลงชื่อ)

ผู้เขียนโครงการ
(นางนันทวัน คาแสน)
นักทรัพยากรบุคคล

(ลงชื่อ)

ผู้เสนอโครงการ
(นายวิน สุทธหลวง)
หัวหน้าสานักปลัดอบต.

จ่าเอก

ผู้เห็นชอบโครงการ

(วโรชัย ใหม่ตา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
จ่าสิบเอก

ผู้เห็นชอบโครงการ

(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
(ลงชื่อ)

ผู้อนุมัติโครงการ

(นายสามารถ ขอดเตชะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว

กาหนดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
วันที่ 14 กันยายน 2561
เวลา
กิจกรรม
08.00 น.- 08.30 น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม
08.30 น.- 08.45 น. ทดสอบก่อนการอบรม
08.45 น.- 09.00 น. พิธีเปิดโครงการ
09.00 น. – 10.30 น.
10.30 น.-10.45 น.
10.45 น. – 12.00 น.
12.00 น.-13.00 น.
13.00 น.–14.30 น.
14.30 น. – 14.45 น.
14.45 น.– 16.15 น.
16.15 น.-16.30 น.
16.30 น.

หมายเหตุ

นายสามารถ ขอดเตชะ
นายก อบต.
-คุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ นายประทีป อินแสง
วิทยากร นักบรรยาย
พักรับประทานอาหารว่าง
-มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน
นายประทีป อินแสง
ลูกจ้าง และนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีขององค์กร วิทยากร นักบรรยาย
ปกครองส่วนท้องถิ่น
พักรับประทานอาหารกลางวัน
-การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สาหรับผู้ปฏิบัติงาน :
นายประทีป อินแสง
ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม และการพัฒนาตามหลัก วิทยากร นักบรรยาย
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พักรับประทานอาหารว่าง
-การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม สาหรับผู้ปฏิบัติงาน :
นายประทีป อินแสง
ข้าราชการยุคใหม่ใส่ใจจริยธรรม และการพัฒนาความรู้
วิทยากร นักบรรยาย
ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ทดสอบหลังการอบรม
พิธีปิด

หมายเหตุ กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ งานบริหารทั่วไป สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ที่
วันที่ 5 กันยายน 2561
เรื่อง แจ้งเข้าร่วมโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน

ผู้อานวยการทุกกอง,พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกท่าน

ตามทีง่ านบริหารทั่วไป สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
ได้จัดทาโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยกาหนดให้มีการอบรมในวันที่ 14
กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว เพื่อ
เป็นการสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ให้ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิด
ความรักความสามัคคีภายในองค์กร มีจิตสานึกรักองค์กรร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้า และมีความพร้อมในการ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุด
จึงขอเชิญพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้างทุกท่าน เข้าร่วมอบรมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน
จ่าสิบเอก
(บัณฑิต พรหมรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว

รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น
พนักงานส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
วันที่ 14 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน
ลาดับ

ชื่อ – สกุล

ตาแหน่ง

ลายมือชื่อ
ผู้เข้าอบรม

หมายเหตุ

โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2561
วันที่ 14 กันยายน 2561
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงกลางพญาแก้ว
อาเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน

