โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
1. หลักการและเหตุผล
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทาให้ความเจริญก้าวหน้าทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมเติบโต เกิดภาวะของการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ทาให้เกิดปัญหาการ
ขาดคุณธรรมจริยธรรมมากขึ้น เช่น ปัญหาระเบียบวินัย ปัญหาความสามัคคีในองค์กร ซึ่งในการทางานของคนรุ่น
ใหม่ต่างหาหลักแห่งความสาเร็จต่าง ๆ เพื่อมาใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนาความเจริญก้าวหน้าของตนเอง และการ
ทางานในภาครัฐสนองตอบในเรื่องความมั่นคง และเกียรติยศสูง หน้าที่การงานเป็นเพียงช่องทางที่เปิดให้บุคลากร
ก้าวไปสู่ความสาเร็จในชีวิต แต่ย่อมขึ้นอยู่กับบุคลากรนั้นว่ามุ่งอุทิศตนเพื่อการทางานให้บรรลุถึงเปูาหมายในชีวิต
เพียงใด ด้วยเหตุนี้ควรทางานโดยภายใต้การคานึงถึงคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐาน ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ
กฎหมายอย่างเคร่งครัด และยึดหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนา ความหมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลใน
งานที่ทา จึงจะทาให้การดาเนินชีวิตเป็นไปอย่างสมดุลและยั่งยืนสามารถอยู่ได้แม้ในโลกโลกาภิวัตน์ที่มีการแข่งขัน
สูง จริยธรรมในการทางานมีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง โดยบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กาหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ
หรือเจ้ าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น มีกลไกและระบบในการ
ดาเนินงานเพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระทาการฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย และเพื่ออนุวัติ
การให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและการกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ข้าราชการตามประมวลจริยธรรม ที่ได้ประกาศมีผลใช้บังคับให้ บุคลากรภาครัฐซึ่งเป็นกาลังขับเคลื่อนองค์การใน
การปฏิบัติหน้าที่ราชการให้สาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ตามเปูาหมายที่กาหนดไว้ และตามประกาศคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตาบล เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล เรื่อง การพัฒนาพนักงาน
กาหนดให้ อบต. จัดทาแผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนะคติที่ดี มี
คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทาให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตาแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการที่จะให้การ
ปฏิบัติราชการให้บรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน คณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วน
ตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล จะต้องมีคุณธรรม จริยธรรมในการทางานคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึงประสงค์ จึงเป็นเรื่องที่ดีงามและเป็นผลต่อการพัฒนาทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น ความมีวินัย
ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์สุจริต ความรับผิดชอบ การยึดมั่นในหลักคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล อัน
จะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืน
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการพัฒนาศักยภาพการ
ทางานและเสริมสร้างจิตสานึกให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีศักยภาพ ยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม ในการ
ทางาน โดยสร้างฐานความรู้ให้เป็นภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ได้อย่างเท่าทัน ควบคู่ไปกับการให้บริการที่
เป็นธรรมและเท่าเทียมกันของกลุ่มคนในท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรได้รับการพัฒนาทางจิตใจ
สร้างจิตสานึกรักองค์กร ประพฤติและปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของศีลธรรมและจริยธรรม มีคุณธรรม สามารถนา
หลักของพระพุทธศาสนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี
ภายในองค์กร จึงได้จัดทาโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนา
บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น
/ 2. วัตถุประสงค์...

-22. วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างเสริม คุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้าง
2. เพื่อให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู
องค์การบริห ารส่ วนตาบล และพนั กงานจ้าง มี ความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ คุณธรรม และจริยธรรม
สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3. เพื่อให้ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานครู
องค์การบริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้างรู้จักการทางานเป็ นทีม เกิดความรักสามัคคีภายในองค์กรทางาน
อย่างมีความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความรักสามัคคี
ภายในองค์กร
3. เป้าหมาย
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน จานวน 93 คน
4. วิธีการดาเนินการ
1. เขียนโครงการและเสนอขออนุมัติโครงการ
2. ประสานงานกับกลุ่มเปูาหมาย วิทยากร สถานที่ดาเนินการจัดฝึกอบรม
3. ดาเนินการอบรมตามกาหนดการ
4. ประเมินผลโครงการหลังการอบรบ และรายงานผลการดาเนินการให้ผู้บริหารทราบ
5. ระยะเวลาดาเนินการ
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน ๒๕62
6. สถานที่ดาเนินการ
โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น ตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
๗. งบประมาณ
เบิกจ่ายจากข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62
สานักปลั ด
องค์การบริหารส่วนตาบล หมวดค่าใช้สอย ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ
รายจ่ายหมวดอื่น ๆ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนา
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ตั้งไว้ 50,000.- บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

/ 1. ค่าเช่าสถานที่....

-31. ค่าเช่าสถานที่ห้องประชุม สัมมนา เช่าเครื่องขยายเสียง
เป็นเงิน 2,000 บาท
2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (สาหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร และวิทยากรผู้ช่วย)
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 จานวน 2 มื้อๆ ละ 50 บาท x 95 คน เป็นเงิน 9,500 บาท
3. ค่าอาหาร (สาหรับผู้เข้าอบรม วิทยากร และวิทยากรผู้ช่วย)
วันที่ 20 มิถุนายน 2562 จานวน 1 มื้อๆละ 250 บาท x 95 คน เป็นเงิน 23,750 บาท
4. ค่าสมนาคุณวิทยากร จานวน 7 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท จานวน 1 คน จานวน 1 วัน
เป็นเงิน 4,200 บาท
5. ค่าสมนาคุณวิทยากรผู้ช่วย จานวน 7 ชั่วโมง ๆ ละ 300 บาท จานวน 1 คน จานวน 1 วัน
เป็นเงิน 2,100 บาท
6. ค่าเช่าเหมายานพาหนะของวิทยากร (ไป – กลับ)
เป็นเงิน
700 บาท
7. ค่าสิ่งพิมพ์เอกสารประกอบการฝึกอบรม 50 บาท x 93 เล่ม
เป็นเงิน 4,650 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นที่จาเป็นในการฝึกอบรม
เป็นเงิน 1,000 บาท
รวมเป็นเงินทัง้ สิ้น
47,900 บาท
( ค่าใช้จ่ายต่างๆ สามารถถัวเฉลี่ยได้ตามความเป็นจริงแต่ไม่เกินตามที่ระเบียบกาหนด )
๘. ผู้รับผิดชอบโครงการ
สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. สร้างเสริมคุณธรรม และจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่ วนตาบล พนักงานครูองค์การบริหารส่ วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริห ารส่ว นตาบล
นาหลวงเสน
2. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ได้รับความรู้ ความเข้าใจในเรื่อง
ของคุณธรรม และจริยธรรม สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
3. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนเกิดความรักความสามัคคีภายใน
องค์กร
4. ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนตาบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสนเกิดจิตสานึกรักองค์กรและร่วมกัน
พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น
10. การประเมินและติดตามผล
เมื่อดาเนินการตามโครงการเรียบร้อยแล้วมีการประเมินและติดตามผลโดยใช้แบบสอบถาม เพื่อ
ประเมินว่า ผู้ เข้าร่ วมอบรมมีการพัฒ นาความรู้ ความสามารถและเข้าใจคุณธรรม จริยธรรม และปรับเปลี่ ยน
วิสัยทัศน์ให้ดีขึ้น นาไปสู่การพัฒนาองค์กรต่อไปหรือไม่
(ลงชื่อ)

สิรินธร เจริญวงศ์
ผู้เสนอโครงการ
(นางสาวสิรินธร เจริญวงศ์)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

-4(ลงชื่อ)

สืบศิริ พุมอุทัยวิรัตน์
(นางสืบศิริ พุมอุทัยวิรัตน์)
หัวหน้าสานักปลัด อบต.

ผู้ตรวจสอบโครงการ

(ลงชื่อ)

ชาตรี โมระมัต
(นายชาตรี โมระมัต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล

ผู้เห็นชอบโครงการ

(ลงชื่อ)

สุเมธ ผาสุข
ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุเมธ ผาสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน

กาหนดการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน และพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562
ณ โรงแรมแกรนด์เซาเทิร์น ตาบลชะมาย อาเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
เวลา

กิจกรรม

๐๘.0๐ – ๐8.3๐ น.

- ลงทะเบียน

๐8.3๐ – ๐๙.0๐ น.

- พิธีเปิดการอบรม
โดย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน

๐๙.0๐ - ๑2.0๐ น.

- ฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “หลักธรรมในการทางานร่วมกันภายในองค์กร”
โดย พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย (คงคาไหว) นักประชาสัมพันธ์ อาจารย์
ประจาหลักสูตรพระพุทธศาสนา ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.

- พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ – ๑6.0๐ น.

- ฟังธรรมบรรยาย เรื่อง “ธรรมะกับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม”
โดย พระครูวินัยธรสุริยา สุริโย (คงคาไหว) นักประชาสัมพันธ์ อาจารย์
ประจาหลักสูตรพระพุทธศาสนา ผู้อานวยการส่วนงานบริหาร ของ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

๑6.00 - ๑๖.๓๐ น.

- พิธีปิดการอบรม
โดย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาหลวงเสน

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 น. และเวลา 14.30 น.

