
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม  
เพือ่พัฒนาศกัยภาพและอบรมคณุธรรมจริยธรรมให้กับผูบ้รหิารท้องถิน่ , 

สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าซาง , พนกังานส่วนต าบล ,  
พนกังานจ้างและผู้ที่ได้รบัมอบหมาย  

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

******************************* 
1. หลักการและเหตุผล 

 ภายใต้การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์  ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว จ าเป็นต้อง                  
มีการปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถ่ินให้เหมาะสม เพื่อให้เป็นไปตามแผนพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง พ.ศ.๒๕61-๒๕63 ได้ค านึงถึงการสร้างก าลังคนในการ
ปฏิบัติราชการ อย่างมีคุณภาพทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซางทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขต ภารกิจหน้าที่ความ
รับผิดชอบ ความรู้ความเข้าใจในเรื่องว่าด้วยจรรยา วินัย  การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้องต้น ตลอดจนมีความ
ประพฤติปฏิบัติตน ให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่งหน้าที่ การพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรม จึงเป็นมาตรฐาน
ด้านคุณลักษณะอันส าคัญในการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งกล่อมเกลาจิตใจอันก่อให้เกิดรูปแบบทางพฤติกรรม        
ไปในทิศทางที่ดี และสร้างสรรค์ให้การท างานร่วมกันอย่างมีความสุข   

ดังนั้น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน,สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง,พนักงาน            
ส่วนต าบล, พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รบัมอบหมาย ขององค์การบริหารส่วนต าบลปา่ซาง มีความรู้ ความเข้าใจ
ต่อการปฏิบัติงาน อาศัยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมือในการท างาน ยึดมั่นวินัย และปฏิบัติงาน              
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์  วัฒนธรรม ค่านิยมหลักด้วยการมีจิตส านึกที่ดี                 
ในการปฏิบัติงาน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สามารถน าความรู้ที่ได้จากการ
ฝึกอบรม โดยผ่านการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และน าไปสู่การ
พัฒนาองค์กรได ้ 

องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง จึงได้จัด “โครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม เพ่ือพัฒนาศักยภาพและอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหารท้องถิ่น ,                
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง,พนักงานส่วนต าบล,พนักงานจ้างและผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ประจ าปี งบประมาณ            
พ.ศ. 2562”  ข้ึน โดยใช้หลักคุณธรรม จริยธรรมและสามารถปฏิบตัิงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่าง
เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาท้องถ่ินต่อไป 

 

/2.วัตถุประสงค์... 
 



 

-2- 
 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง , พนักงานส่วนต าบล , 
พนักงานจ้างและผู้ที่ ได้รับมอบหมาย ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  สามารถพัฒนาคุณภาพ              
การท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  

2. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง , พนักงานส่วนต าบล , 
พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับมอบหมาย ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใน
เรื่อง การรักษาวินัย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

3. เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง , พนักงานส่วนต าบล , 
พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับมอบหมาย ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  มีทัศนคติที่ดีในการท างาน
ร่วมกัน เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีต่อกันมีจิตส านึกที่ดี และประสานความร่วมมือใน
การ ขับ เคลื่ อนยุ ท ธศาส ตร์ ก ารพัฒ นาองค์ การบ ริห ารส่ วนต าบ ลป่ าซาง เป็ น แนวทางเพื่ อ                   
ประโยชน์สุขของประชาชน 

3.  กลุม่เป้าหมาย  ดังนี ้
 กลุ่มเป้าหมายจ านวน  63  คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และ
การเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถ่ิน พ.ศ. 2557 ข้อ 4 โดยมีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ              
ในครั้งนี้ ดังนี ้ 

1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง จ านวน     3  คน 
2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง จ านวน    23  คน 
3. พนักงานส่วนต าบล     จ านวน    20  คน 
4. พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน    11  คน 
5. พนักงานจ้างทั่วไป    จ านวน      2  คน 
6. พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ที่ได้รับมอบหมายฯ) จ านวน      4  คน 

                                 รวมท้ังสิ้น  63  คน 

4.  วิธีการด าเนินงาน  
 4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ศึกษารายละเอียดหลักสูตรในการฝึกอบรมและติดต่อ

ประสานงานสถานที่ ที่ใช้ในการฝึกอบรม 
4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการฯ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง                     

เพื่อพิจารณาอนุมัติ 
4.3  เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าแผนการฝึกอบรมและ

ส ารวจผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม 
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4.4  ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าบัญชีรายช่ือผู้ เข้ารับการฝึกอบรมและด าเนินการ              
ตามโครงการฯ 

4.5  ติดต่อประสานงาน วิทยากรเพื่ออบรมให้ความรู้ 
4.6  ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ที่จัดการฝึกอบรม  
4.7  ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม  
4.8  สรุปและประเมินผลโครงการให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซางทราบ 

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ในวันจันทร์ ที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562 

6.  สถานท่ีด าเนินการ 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง ต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

7.  งบประมาณ 
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หมวดค่าใช้สอย ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับบุคลากรท้องถ่ิน (หน้า 75) จ านวนเงิน 15,000 บาท และตามบัญชีโอนเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อนุมัติเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์  2562 โอนครั้งที่ 9 ขอโอน
งบประมาณตั้งเป็นรายการใหม่เพื่อด าเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพและอบรมคุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหารท้องถ่ิน ,สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าซาง,พนักงานส่วนต าบล,พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีคุณธรรมจริยธรรม      
ที่ดีข้ึน (ดังมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายแนบท้ายโครงการฯ นี้) 

8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. ผู้บริหารท้องถ่ิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง , พนักงานส่วนต าบล , 

พนักงานจ้างและผู้ที่ ได้รับมอบหมาย ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  สามารถพัฒนาคุณภาพ              
การท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้  

2. ผู้บริหารท้องถ่ิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง , พนักงานส่วนต าบล , 
พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับมอบหมาย ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  ได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจใน
เรื่อง การรักษาวินัย ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

3. ผู้บริหารท้องถ่ิน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง , พนักงานส่วนต าบล , 
พนักงานจ้างและผู้ที่ได้รับมอบหมาย ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง  มีทัศนคติที่ดีในการท างาน
ร่วมกัน  เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีต่อกันมีจิตส านึกที่ดี และประสานความร่วมมือใน
การ ขับ เคลื่ อนยุ ท ธศาส ตร์ ก ารพัฒ นาองค์ การบ ริห ารส่ วนต าบ ลป่ าซาง เป็ น แนวทางเพื่ อ                   
ประโยชน์สุขของประชาชน 
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10. การประเมินโครงการ 
ประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เข้ารับการฝึกอบรม โดยเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 

11.  ผู้เขียนโครงการ 

                                   (ลงช่ือ) 
(นางสาวจฑุารัตน์  เกษมราษฎร์) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

12.  ผู้เสนอโครงการ 

                              (ลงช่ือ) สิบเอก 
(บรรดล  เทพสมบัติ) 

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง 
 

13. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
                                        (ลงช่ือ)……………………………………. 

(นางนิรมล  พรสืบ) 
ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าซาง 

 

14. ผู้อนุมัติโครงการ 

                                        (ลงช่ือ)…………………………………… 
(นายสมควร  นัยติ๊บ) 

นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าซาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ก าหนดการฝึกอบรม 

โครงการพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม  
เพือ่พัฒนาศกัยภาพและอบรมคณุธรรมจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารทอ้งถิ่น , 

สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าซาง , พนกังานส่วนต าบล ,  
พนกังานจ้างและผู้ที่ได้รบัมอบหมาย  

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าซาง  
*************************************** 

วันจันทร์ ท่ี 26 สิงหาคม  2562 
เวลา  08.00 น. – 08.30 น.     - ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมช้ัน 2 องค์การบรหิารส่วนต าบลป่าซาง    

  ต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 
พิธีเปิด 
เวลา  08.30 น. – 09.00 น.    - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

- ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดโครงการฯ 
 โดยนายสมควร  นัยติ๊บ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง 
 
เวลา  09.00 น. – 12.00 น.  – รับฟังการบรรยาย ให้ความรู้ เรื่อง “จิตส านึกการบริการประชาชนและ

การสร้างคุณค่าและความสุขในการท างาน”  
วิทยากร โดยนายเฉิด  เมืองแก้ว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์     
โรงพยาบาลแม่สรวย (3 ช่ัวโมง) 

เวลา  12.00 น. – 13.00 น.   - พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 น. – 16.00 น.    - รับฟังการบรรยาย ให้ความรู้ เรือ่ง “คุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารง

ต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หน้าท่ีของรัฐ” 
วิทยากร โดยนายเฉิด  เมืองแก้ว ต าแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
โรงพยาบาลแม่สรวย (3 ช่ัวโมง) 

เวลา 16.00 น. - 16.30 น.   - ท าแบบทดสอบ 
เวลา 16.30 น.                   - ประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการฯ  

โดยนายสมควร  นัยติ๊บ  นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าซาง 
 

หมายเหตุ  -    ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
- การแต่งกาย ชุดสุภาพ (เสื้อสีเหลือง) 
- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.15 น. และ เวลา 14.15 น. 

 
 
 
 



 
 

ภาพถ่ายกิจกรรม 
โครงการพฒันาศกัยภาพและเสริมสร้างคณุธรรมจริยธรรม  

เพือ่พัฒนาศกัยภาพและอบรมคณุธรรมจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารทอ้งถิ่น , 
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วนต าบลป่าซาง , พนกังานส่วนต าบล , พนกังานจ้าง 

และผู้ที่ได้รบัมอบหมาย  
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
วันที่ 26 สิงหาคม  2562 

ณ ห้องประชุมองคก์ารบริหารส่วนต าบลป่าซาง  
******************************* 
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