
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าท่ี

ท นม ๗เอ๖๐๑ / วันที
เร่ือง ขออนุมัติจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ําแดง ประจำปีงบประมาณ 
๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง

ด้ายสำนักปลัดองค์การบริหารตำบลหนองนํ้าแดง จะดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมคุณธรรม 
และจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบล 
หนอง'นาแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปน้ี

๑. เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การ 
บริหารตำบลหนองนํ้าแดงทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเข้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของ 
ข้าราขการที่บัญญัติไว้เปีนข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ 
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

๒. เพื่อส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การ 
บริหารตำบลหนองนํ้าแดงทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏินัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ 
และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางเพื่อ 
ประโยฃน์สุขของประขาซน

๓ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับพนักงานส่วน 
ตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารตำบลหนองนํ้าแดงทุกระดับ และเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพฃีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ 
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม

๔.เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหาร 
ตำบลหนองนํ้าแดงทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และน่าหลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลลัมถุทธี้

ในการนี้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง จึงขอจัดทำโครงการส่งเสริม 
คุณธรรม และจริยธรรมพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหนองน้ําแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดยไม่ใช้งบประมาณในการจัดทำโครงการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

( นางสาวค์ณปีพร วิลัยหล้า) 
นักทรัพยากรบุคคล

ความเห็นหัวหน้าสำนักปลัด.
ะ '

(นายสราวุทร สายบุตร) 
หัวหน้าสำนักปลัด
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ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง.

(นายสุทิน บางประสิทธ้ี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง



โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม 
พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

๑. ข่ือโครงการ
โครงการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจ้างตำบลหนองน้ําแดง

๒. หลักการและเหตุผล
รัฐธรรมนูญแห่งราขอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติว่า มาตรฐาน 

ทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ช้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภทให้เป็นไปตาม 
ประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นในหมวดที่ ๕ และมาตรา ๗๘(๔) บัญญัติให้พัฒนาระบบงานภาครัฐโดยมุ่งเน้น 
การพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ชองรัฐควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบ เพ่ือให้การ 
พัฒนาราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการ 
บ้านเมืองท่ีดิ เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการ ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๐ 
(พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) กำหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ ข้อ ๓๓ 
สร้างภาคราชการและรัฐวิสาหกิจที่มืประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เป็นการอำนวยความสะดวกแทนการ 
กำกับควบคุม และการทำงานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนาโดยเป็นการสร้างภาคราชการและช้าราชการให้ทันสมัย 
โปร่งใส และมีสถานะสูงขึ้นรวมถึงการพัฒนาระบบราชการและช้าราชการให้ยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ 
ราชการ

องค์การบริหารตำบลหนองนํ้าแดง กำหนดจัดส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม พนักงาน 
เทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารตำบลหนองนํ้าแดงขึ้น เพ่ือพัฒนาด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม ให้กับพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในองค์กร ผ่านการ 
เรียนรู้ท่ีหลากหลาย ให้สามารถเป็นผู้พัฒนาตนเอง พัฒนาทีมงาน และนำไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยใช้หลัก 
คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเข็มทิศนำชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ 
ปิจจุบัน และสามารถปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานได้อย่างเกิดผลส้มฤทธ๋ึต่อไป

๓. วัตถุประสงค์
๓.๑ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การ 

บริหารตำบลหนองนํ้าแดงทุกระดับ ได้มีความรู้ ความเช้าใจด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาของ 
ช้าราชการที่บัญญัติไว้เป็นข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ เห็นความสำคัญและเสริมสร้างภาพลักษณ์ชอง 
หน่วยงานให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม

๓.๒ เพ่ือส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การ 
บริหารตำบลหนองนํ้าแดงทุกระดับ มีกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่มสมรรถนะ 
และพัฒนาระบบราชการไทยโดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหลักเศรษฐกิจพอเพียงเปีนแนวทางเพื่อ 
ประโยชน์สุฃฃองประซาซน

๓.๓ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้กับพนักงานส่วน 
ตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารตำบลหนองนํ้าแดงทุกระดับ และเพิ่ม 
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีคุณลักษณะเป็นช้าราชการยุคใหม่ 
ท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม
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๓.๔ เพ่ือให้พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหาร 
ตำบลหนองนํ้าแดงทุกระดับ มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทาง 
พระพุทธศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธี้

๔. เป้าหมาย
พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างองค์การบริหารตำบลหนอง 

น้ําแดง ทุกคน

๔. ระยะเวลาดำเนินการ
๑. วันออกพรรษา 
๒.วันปิยมหาราช

วันท่ี ๒๔ ตุลาคม ๒๔๖๑ 
วันท่ี ๒๓ ตุลาคม ๒๔๔๖๑ 
วันท่ี ๒๒ พฤศจิกายน ๒๔๖๑ 
วันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๔๖๑ 

๔. จัดกิจกรรม ปฏิบัติธรรม และความความสะอาดวัดให้กับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๔๖๒

.๓.วันลอยกระทง 
๔. วันฃ้ึนปีใหม่

๖. สถานท่ีตำเนินการ
๑.ห้องประขุมองค์การบริหารตำบลหนองนํ้าแดง 
๒.วัดไทยเดิม ตำบลหนองน้ําแดง 
๓.ท่ีว่าการอำเภอปากช่อง 
๔.สถานปฏิบัติธรรมอุดมสุข ตำบลหนองน้ําแดง

๗. วิธีดำเนินงาน
๑. จัดทำโครงการเสนอผู้บริหารอนุมัติ 
๒. แต่งต้ังคณะทำงานผู้รับผิดขอบโครงการ 
๓. ประสานผู้เข้าร่วมแกอบรม 
๔. ดำเนินการแกอบรม

๙. หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
สำนักปลัด องค์การบริหารตำบลหนองน้ําแดง

๑๐. งบประมาณดำเนินการ
ไมไข้งบประมาณ

๑๑. ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ
๑๑.๑ ผู้เข้ารับการแกอบรม สามารถนำหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาความรู้ และประสบการณ์ที่ได้รับไปปรับใข้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ และสามารถเป็นผู้นำด้านคุณธรรมและจริยธรรม ในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์

๑๑.๒ ผู้เข้ารับการแกอบรม สามารถใช้หลักคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาความรู้ ประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกตํโข้ในการสร้างความสามัคคี ปรองดอง ความร่วมมือ 
ร่วมใจเบ็เนอันหน่ึงอันเดียวกัน และสามารถประสานประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงานได้ อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขของประเทศชาติ และประซาซน



๑๒. การติดตามประเมินผล
ประเมินผลการเรียนรู้ก่อนการฟ้กอบรม และประเมินผลการเรียนรู้หลังจากการผึเกอบรม 

รวมทั้งประเมินจากพฤติกรรมและปฏิกิริยาของผู้เข้ารับการผึเกอบรม

ลงซ่ือ ผ้เขียนโครงการ
(นางสาวคณปพร วิลัยหล้า) 

นักทรัพยากรบุคคล

ลงซ่ือ
(นายสราวุทร สายบุตร) 
หัวหน้าสำนักปลัด อบj

ผ้เสนอโครงการ

ลงซ่ือ ผ้เห็นชอบโครงการ
ใยวิชิต อกอุ่น)

ปลัดองส์ก่ารบริหารตำบลหนองน้ําแดง

ลงซ่ือ /  / /  ผู้อนุมัติโครงการ
(นายสุทิน บาง'ประสิ,ทธ้ี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนํ้าแดง


