
 
 

 
 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับบุคลากรท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
******************************* 

 

1. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นที่มีภารกิจและ
หน้าที่ที่ส าคัญในการให้บริการประชาชนในหลายด้าน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน และมีภารกิจหลากหลาย ทั้งภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง ตามอ านาจหน้าที่ที่ได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.
2552 (มาตรา 69/1 และ 70)การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต้องเป็นไป
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น รวมทั้งภายใต้กระแสแห่งการปฏิรูประบบราชการ   และการเปลี่ยนแปลง
ด้านเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม่   ผู้น าหรือผู้บริหารองค์การต่าง ๆ  ต้องมีความตื่นตัวและ                     
การปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน  โดยเฉพาะการเร่งรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการท างาน  เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม่ ๆ  และน าระบบมาตรฐานใน
ระดับต่าง ๆ มาพัฒนาองค์การ  ซึ่งน าไปสู่แนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู้ภายในองค์การ                     
เพ่ือให้องค์การสามารถใช้และพัฒนาความรู้ที่มีอยู่ภายในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และปรับเปลี่ยน
วิทยาการความรู้ใหม่มาใช้กับองค์กรได้อย่างเหมาะสม  และตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ระบุดังนี้  “ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้
ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและ
สามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่าง ๆ  เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และเหมาะสมต่อสถานการณ์  รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์และ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ 
เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์” 

ตามแผนพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง พ.ศ.๒๕61-๒๕63 ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตน์ ที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จ าเป็นต้องมี
การปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการและการพัฒนาท้องถิ่นให้เหมาะสม ซึ่งตามแผนพัฒนาพนักงานส่วน
ต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง ได้ค านึ งถึงการสร้างก าลั งคนในการปฏิบัติราชการ                      
อย่างมีคุณภาพ ทั้งในด้านสมรรถนะ การบริหารผลงาน และการพิทักษ์ระบบคุณธรรม เพ่ือให้บุคลากร               
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซางทุกต าแหน่งมีความรู้ในขอบเขต ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ               
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องว่าด้ วยจรรยา วินัย การรักษาวินัย และกฎหมายเบื้ องต้น ตลอดจนมีความ                           
ประพฤติปฏิบัติตน ให้เหมาะสมส าหรับต าแหน่งหน้าที่  
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การพัฒนาบุคลากรในการท างานอย่างมีประสิทธิภาพนั้น  จึงถือว่าเป็นสิ่งส าคัญและ
จ าเป็นมากในการพัฒนาองค์กร ทั้งในด้านความรู้ว่าด้วยเรื่องวินัย การรักษาวินัย กฎหมายเบื้องต้น              
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่  คุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมจรรยา รวมถึงศิลปะการเป็นผู้น า องค์การ
บริหารส่วนต าบลป่าซาง จึงด าเนินโครงการดังกล่าว เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน 
และบุคลากรในส านักงานให้มีความรู้ในทุก ๆ ด้าน มีความสุขในการปฏิบัติงาน เพ่ือสามารถน าความรู้                
มาพัฒนาส่วนงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีใจรักงานที่ท าอย่างมีพลัง มีความเป็นผู้น าในหัวใจคน มีทัศนคติ
ที่ดีต่องาน มีทัศนคติที่ดีต่อผู้บริหาร เพ่ือนร่วมงานและต่อหน่วยงานอย่างเต็มที่  และมีพฤติกรรม                
บริการด้วยใจ พร้อมทั้งมีความสามัคคีในการท างานร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้ข้อบังคับ กฎระเบียบ                 
ที่บัญญัติไว้ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที ่

  ดังนั้นเพ่ือให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าซาง มีความรู้ ความเข้าใจต่อการปฏิบัติงาน โดยอาศัยคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยว
ใจในการท างาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซางจึงได้จัด “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับบุคลากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายประจ าปี
งบประมาณ  พ .ศ . 2561” ขึ้ น  ซึ่ งจะท าให้ บุ คลากรขององค์ การบริห ารส่ วนต าบลป่ าซาง                     
มีคุณธรรม จริยธรรม ยึดมั่นวินัย และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมค่านิยมหลักด้วยการมีจิตส านึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน สามารถน าความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรม โดยผ่านการเรียนรู้ที่
หลากหลาย สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และน าไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลักคุณธรรม 
จริยธรรมและสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนสามารถแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   
 
2. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง
พัฒนาคุณภาพการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ปฏิบัติงาน           
ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน  

2. เพ่ือให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง 
ได้เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัย การรักษาวินัย ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

3. เพ่ือให้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหาร
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง               
ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกัน  เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีต่อกัน                
มีจิตส านึกที่ดี และประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าซางเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
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3.  กลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้ 
 กลุ่มเป้าหมายจ านวน 42 คน ประกอบด้วย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล รองนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานจ้างตามภารกิจ 
พนักงานจ้างทั่วไป และผู้ที่ ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง                   
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่
ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 ข้อ 4 โดยมีผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ดังนี้  

1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง จ านวน   2    คน 
2. พนักงานส่วนต าบล     จ านวน    15  คน 
3. พนักงานครูองค์การบริหารส่วนต าบล  จ านวน    7    คน 
4. พนักงานจ้างตามภารกิจ   จ านวน    12  คน 
5. พนักงานจ้างทั่วไป    จ านวน    1  คน 
5. พนักงานจ้างเหมาบริการ (ผู้ที่ได้รับมอบหมาย) จ านวน    5  คน 

                             รวมทั้งสิ้น  42  คน 

4.  วิธีการด าเนินงาน  
 4.1 ผู้รับผิดชอบโครงการ ศึกษารายละเอียดหลักสูตรในการฝึกอบรมและติดต่อ

ประสานงานสถานที่ ที่ใช้ในการฝึกอบรมนอกสถานที่ 
4.2 ผู้รับผิดชอบโครงการเสนอโครงการฯ ต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง                     

เพ่ือพิจารณาอนุมัต ิ
4.3  เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าแผนการฝึกอบรมและ

ส ารวจผู้ที่จะเข้ารับการฝึกอบรม 
4.4  ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าบัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมและด าเนินการ              

ตามโครงการฯ 
4.5  ติดต่อประสานงาน วิทยากรเพื่ออบรมให้ความรู้ 
4.6  ประสานงานเกี่ยวกับสถานที่ที่จัดการฝึกอบรม  
4.7  ทดสอบความรู้ก่อนและหลังการฝึกอบรม  
4.8  สรุปและประเมนิผลโครงการให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซางทราบ 

 
5.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  ในวันอังคาร ที่ 8  เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561 

6.  สถานที่ด าเนินการ 
ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ าพระผาคอก หมู่ ๙ บ้านผางาม ต าบลผางาม อ าเภอ

เวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

7.  งบประมาณ 
เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 หมวดค่าใช้สอย ประเภท

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรมส าหรับบุคลากรท้องถิ่น (หน้า 4/38)  จ านวนเงิน 15,000 บาท (ดังมีรายละเอียดค่าใช้จ่าย
แนบท้ายโครงการฯ นี้) 

/8. ผู้รับผิดชอบ... 
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8.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง  จังหวัดเชียงราย 

9.  ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
1. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วน

ต าบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซางพัฒนา
คุณภาพการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรม  จริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความ
โปร่งใสและตรวจสอบได้ และเป็นองค์กรปลอดการทุจริตคอร์รัปชัน  

2. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง ได้
เพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจในเรื่อง วินัย การรักษาวินัย ที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 

3. คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง และผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง               
ได้ปรับเปลี่ยนทัศนคติที่ดีในการท างานร่วมกัน  เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความสามัคคีต่อกั น                
มีจิตส านึกที่ดี และประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล
ป่าซางเป็นแนวทางเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

10. การประเมินโครงการ 
ประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ ที่เข้ารับการฝึกอบรม โดยเข้าร่วมโครงการ  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

11.  ผู้เขียนโครงการ 

                                   (ลงชื่อ)  
(นางสาวจุฑารัตน์  เกษมราษฎร์) 
นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 

12.  ผู้เสนอโครงการ 

                              (ลงชื่อ) สิบเอก……..………………………………. 
(บรรดล  เทพสมบัติ) 

หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง 

13. ผู้เห็นชอบโครงการ 
 
                                        (ลงชื่อ)……………………………………. 

(นางนิรมล  พรสืบ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง 

14. ผู้อนุมัติโครงการ 

                                           (ลงชื่อ)………………..………………..  
(นายสมควร  นัยติ๊บ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง 



 
 

 
ก าหนดการฝึกอบรม 

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมส าหรับบุคลากรท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
วันที่ 8 พฤษภาคม  2561 

ณ ศูนย์ปฏิบัตวิิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ าพระผาคอก  
หมู่ ๙ บ้านผางาม ต าบลผางาม อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

************************************************ 

วันอังคารที่ 8 พฤษภาคม  2561 
เวลา  07.30 น. – 08.30 น.  - ลงทะเบียน ณ ศูนย์ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานวัดถ้ าพระผาคอก หมู่ ๙ 

บ้านผางาม ต าบลผางาม อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 
พิธีเปิด 
เวลา  08.30 น. – 09.00 น.    - ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

-  ประธานในพิธีกล่าวให้โอวาท และกล่าวเปิดโครงการ เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับบุคลากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล                
ป่าซาง อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงรายประจ าปีงบประมาณ                
พ.ศ. 2561  
โดยนายทักษิณ  มาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง 

เวลา  09.00 น. – 12.00 น.  – รับฟังการบรรยาย ให้ความรู้ เรื่อง “ค่านิยมและจิตส านึกการบริการ
ประชาชน”  
วิทยากร โดยพระครูสุขุมสีลานุกิจ พระภิกษุ  (ทองสุข สมจันทร์)                 
เจ้าคณะต าบลผางาม เขต 2  (3 ชั่วโมง) 

เวลา  12.00 น. – 13.00 น.  - พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา 13.00 น. – 16.00 น.  - รับฟังการบรรยาย ให้ความรู้ เรื่อง “การสร้างคุณค่าและความสุขในการ
ท างาน”  
วิทยากร โดยพระครูสุขุมสีลานุกิจ พระภิกษุ  (ทองสุข สมจันทร์)                 
เจ้าคณะต าบลผางาม เขต 2  (3 ชั่วโมง) 

เวลา 16.15 น. เป็นต้นไป     - ประธานในพิธีกล่าวปิดโครงการฯ  
โดยนายทักษิณ  มาลัย รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลป่าซาง 

 

หมายเหตุ  -    ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
- การแต่งกาย ชุดปฏิบัติธรรมสีขาว/ชุดสุภาพสีขาว 
- รับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม เวลา 10.15 น. และ เวลา 14.15 น. 

 
 


