บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โทร.9225
ที่ สคจ. ว 15/2560
วันที่ 9 มีนาคม 2560
เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายปกครอง
และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
เรียน คณบดี / ผู้อานวยการศูนย์ สถาบัน สานัก / ผู้อานวยการกอง
ด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย และปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้มีการแสดงเจตจานงการ
บริหารงาน และประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน ดังนั้น สภาคณาจารย์
และข้าราชการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อผลักดันให้องค์กรเป็นหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส จึงควรมีการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย
ปกครอง รวมถึงการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ ในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้
ตระหนักและเข้าใจถึงสิทธิและบทบาทหน้าที่ของตัวเองที่พึงกระทาและไม่พึงกระทา จึงได้ดาเนินการ
จัดทา “โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ ยวกับระเบีย บ ข้อบังคับ กฎหมายปกครอง และการป้อ งกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน” ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา
08.30
– 12.00 น. ณ ห้องประชุม ท 209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเล
แก้ว)
ในการนี้ สภาคณาจารย์และข้าราชการ จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของท่าน
ประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว เพื่อแจ้งให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่ทราบ โดยผู้ ที่เข้ารับการอบรม
จะได้รั บเกี ย รติ บัต รในการอบรมครั้ ง นี้ ด้วย จึง ขอความกรุณาส่ง รายชื่อ บุค ลากรที่เข้า ร่วมมายัง
งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 (ตามเอกสารแนบท้าย)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์และอนุญาตให้บุคลากรในสังกัด เข้าร่วม
โครงการฯ ในครั้งนี้ด้วย จะขอบคุณยิ่ง

( นางชัชฎาพันธ์ อยู่เพชร )
กรรมการและเลขานุการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ

กาหนดการ
“โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายปกครอง”
ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ท 209 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
-----------------------------------------------------------วันเดือนปี/เวลา

รายการ/กิจกรรม

วันศุกร์ท่ี 17 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 น. - 09.00 น.
เวลา 09.00 น. - 09.15 น.

เวลา 09.15 น. – 10.15 น.

เวลา 10.15 น. - 10.30 น.
เวลา 10.30 น. - 11.30 น.

เวลา 11.30 น. - 12.00 น.

รับลงทะเบียน / พร้อมรับอาหารว่างและเครื่องดื่ม
- กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ
โดยประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กล่าวเปิดโครงการ โดยอธิการบดี
- อบรมให้ความรู้ โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ประเด็น การดารงตาแหน่งของผู้บริหารที่
เกษียณอายุราชการแล้ว
ประเด็น หลักธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาสภา
มหาวิทยาลัย
ประเด็น การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
หน่วยงาน
- รับประทานอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม
- อบรมให้ความรู้ (ต่อ) โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ประเด็น อานาจหน้าที่ของกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ประเด็น การตีความทางกฎหมายของ
ตาแหน่งผู้บริหาร
- มอบเกียรติบัตร และประธานกล่าวปิด
โครงการ

แบบตอบรับ
เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายปกครอง
และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ท 209 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สาหรับอาจารย์
หน่วยงาน
:……………………………………………………………………………
ที่

ชื่อ - สกุล

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

ลงชื่อ........................................................
ผู้ให้ข้อมูล
(....................................................)
โปรดส่งแบบตอบรับที่
งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ภายในไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2560
หมายเลขโทรศัพท์ (ภายใน) โทร. 9225

แบบตอบรับ
เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายปกครอง
และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560
เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม ท 209 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

สาหรับเจ้าหน้าที่
หน่วยงาน
:……………………………………………………………………………
ที่

ชื่อ - สกุล

เบอร์โทรศัพท์

หมายเหตุ

ลงชื่อ........................................................
ผู้ให้ข้อมูล
(....................................................)
โปรดส่งแบบตอบรับที่
งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ ภายในไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2560
หมายเลขโทรศัพท์ (ภายใน) โทร. 9225

