ชื่อโครงการ

โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้ บริห าร สมาชิก สภา อบต. พนักงานส่ว นตาบล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖2

ผู้รับผิดชอบโครงการ

องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา อาเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุกๆด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี
๑. หลักการและเหตุผล
ตามประกาศประมวลจริ ย ธรรมองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลละลมใหม่ พั ฒ นา ลงวั น ที่ ๖ มกราคม 25๕๒
ซึ่งหัวใจสาคัญของการทางานร่วมกันเป็นหมู่คณะอีกอย่ างที่ขาดไม่ได้คือคุณธรรม จริยธรรม เพราะคุณธรรมและจริยธรรม
หมายถึง การประพฤติ ปฏิบัติ อันถูกต้องดีงาม ทั้ง กาย วาจา ใจ ทั้งต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อสังคม ซึ่งถ้าบุคลากรทุกคนที่
ทางานร่วมกันมีคุณธรรมและจริยธรรมประจาใจของตนเองแล้ว การปฏิบัติงานทุกอย่างต้องลุล่ วงไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ
รวดเร็ว โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และผู้มารับบริการอย่างประชาชนก็จะได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจที่จะเข้ามารับ
บริการที่องค์กรนั้นๆ
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน องค์การบริหารส่ วนตาบล
ละลมใหม่พัฒนา จึงได้มีการจัดทา “โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา” ขึ้น เพื่อให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาทุกระดับ
นาไปใช้ในการปฏิบั ติห น้ าที่ด้ว ยความซื่อสั ตย์ สุ จริต มีคุณ ธรรม จริยธรรม ไม่กระทาการขัดกัน แห่ งผลประโยชน์ห รือ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๒. วัตถุประสงค์
๒.1 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
๒.2 เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้เกิดประโยชน์ สุขแก่
ประชาชน
๒.3 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
๒.4 เพื่อสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ บ ริ ห าร สมาชิก สภา อบต. พนั กงานส่ ว นตาบล ลู กจ้ าง และพนักงานจ้าง องค์ การบริห ารส่ ว นตาบลละลม
ใหม่พัฒนา จานวน 48 คน
๔. สถานที่ดาเนินการ
โรงแรม โกลเด้นแลนด์ รีสอร์ท ตาบลไชยมงคล อาเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

๕. วิธีการดาเนินงาน
จัดอบรมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์
ต่างๆ ในการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต ให้ประพฤติปฏิบัติราชการโดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม และจริยธรรม
และมีการศึกษาดูงานหรือทากิจกรรมนอกสถานที่
๖. ระยะเวลาดาเนินการ
วันที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒
/...๗.งบประมาณ

-๒๗. งบประมาณ
๑. ค่าอาหาร
เป็นเงิน 10,0๐๐.- บาท ดังนี้
- อาหารกลางวัน
จานวน 48 คนๆ ละ 20๐ บาท เป็นเงิน 9,6๐๐.- บาท
- อาหารกลางวันวิทยากร จานวน 2 คนๆ ละ 200 บาท เป็นเงิน 400.- บาท
๒. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นเงิน 5,000.- บาท ดังนี้
- อาหารว่างเช้า
จานวน 48 คนๆ ละ ๕๐ บาท
เป็นเงิน ๒,4๐๐.- บาท
- อาหารว่างบ่าย
จานวน 48 คนๆ ละ ๕๐ บาท
เป็นเงิน ๒,4๐๐.- บาท
- อาหารว่างเช้าวิทยากร จานวน 2 คนๆ ละ 50 บาท
เป็นเงิน 100.- บาท
- อาหารว่างบ่ายวิทยากร จานวน 2 คนๆ ละ 50 บาท
เป็นเงิน 100.- บาท
3. ค่าวิทยากร
เป็นเงิน 3,600.- บาท ดังนี้
- วิทยากรบรรยาย จานวน 6 ชั่วโมง ชั่วโมงละ ๖๐๐ บาท
เป็นเงิน 3,๖0๐.- บาท
4. ค่าจ้างเหมาพาหนะรับ-ส่ง
เป็นเงิน 3,๐๐๐.- บาท
5. ค่าจัดทาเอกสารประกอบการฝึกอบรม จานวน 48 เล่ม
เป็นเงิน 1,920.- บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,52๐.-บาท (-สองหมื่นสามพันห้าร้อยยี่สิบบาทถ้วน-)
หมายเหตุ : ค่าใช้จ่ายทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้
๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๘.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
๘.2 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้าที่ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชน
๘.3 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการสร้างจิตสานึกและความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
๘.4 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการสร้างจิตสานึกและความตระหนักที่จะไม่กระทาการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ลงชื่ วิมพ์วิภา ปลอดกระโทก ผู้เขียนโครงการ
(นางสาววิมพ์วิภา ปลอดกระโทก)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
ลงชื่อ มุกดาวรีย์ ธนะไชย ผู้เสนอโครงการ
(นางมุกดาวรีย์ ธนะไชย)
หัวหน้าสานักปลัด
ลงชื่อ สนธยา ภักดีกิจ เห็นชอบโครงการ
(นายสนธยา ภักดีกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา
ลงชื่อ นา ปลอดกระโทก ผู้อนุมัติโครงการ
(นายนา ปลอดกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา

กาหนดการ
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา ประจาปี ๒๕๖2
ณ โกล้เด้นแลนด์ รีสอร์ท ตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2
…………………………………………………………………………..
เวลา ๐๘.๐0 - ๐๘.๓๐ น.
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.
เวลา 0๙.๐๐ - ๑๐.00 น.

เวลา ๑๐.00 - ๑1.0๐ น.

เวลา ๑1.๐๐ - ๑2.๐๐ น.

เวลา ๑2.๐0 - ๑3.0๐ น.
เวลา ๑3.0๐ - ๑๔.30 น.

เวลา ๑๔.๓๐ - ๑6.๐๐ น.

เวลา 16.00 – 16.30 น.

หมายเหตุ

- ผู้เข้ารับการอบรมลงทะเบียน
- พิธีเปิด
- หัวข้อเรื่อง : คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชและนักการเมือง
โดย : นายทองใบ หนูไพล ผู้อานวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา (นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชานาญการพิเศษ)
- หัวข้อเรื่อง : การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดย : นายทองใบ หนูไพล ผู้อานวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา (นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชานาญการพิเศษ)
- หัวข้อเรื่อง : พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
โดย : นายทองใบ หนูไพล ผู้อานวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา (นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชานาญการพิเศษ)
- รับประทานอาหารกลางวัน
- หัวข้อเรื่อง : แนวทางในการเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและแนวทางในการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
โดย : นายณัฐวุฒิ เมธารินทร์ รองผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดนครราชสีมา
- หัวข้อเรื่อง : กฎหมายเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น และการเตรียม
ความพร้อมสู่การเลือกตั้งประจาจังหวัดนครราชสีมา
โดย : นายณัฐวุฒิ เมธารินทร์ รองผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจา
จังหวัดนครราชสีมา
สรุปการฝึกอบรม/ตอบข้อซักถาม/ปิดการฝึกอบรม
-------------------------------------------------

1. อาหารว่างและน้าดื่ม 2 มื้อ (เช้า – บ่าย) เสริฟในเวลาบรรยาย
2. กาหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖2 นาโดยนายนา ปลอดกระโทก นายกองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิก อบต. พนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลละลมใหม่พัฒนา ประจาปี ๒๕๖2 เพื่อเป็นการปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต
สร้างจิตสานึกในการปฏิบัติราชการตามอานาจหน้ าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตาม
ประมวลจริ ย ธรรมที่ จ ะไม่ ก ระท าการขั ด กั น แห่ ง ผลประโยชน์ ห รื อ มี ผ ลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ณ โกล้ เ ด้ น แลนด์ รี ส อร์ ท
ตาบลไชยมงคล อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

