
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมและการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
หัวข้อ “อบต.คลองเกต ุธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต” 

 

 

1. หลักการและเหตุผล 

                  จากสภาพปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เป็นปัญหาเรื้อรังท่ีมีส่วนบั่นทอนความเจริญของประเทศ
ไทยมานาน จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจิตคอร์รัปชั่นอย่างจริงจัง ใน
สถานการณ์วิกฤติปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทยดังกล่าว ทุกภาคส่วนในสังคมไทยต่างเห็นพ้องตรงกัน
ว่าการท่ีจะท าให้ปัญหาคอร์รัปชั่นลดน้อยลงและหมดไปได้ในที่สุดนั้น ต้องน าหลักธรรมาภิบาลไปปรับใช้กับทุก
ภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนการเมือง ภาคราชการ ภาคธุรกิจเอกชน ตลอดจนภาคประชาสังคมอย่าง
เข้มงวดจริงจัง พร้อมทั้งสร้างทัศนคติใหม่ปลูกจิตส านึกของคนไทยร่วมต้านภัยการทุจริต ควบคู่กับการ
เปลี่ยนแปลงค่านิยมไปในทิศทางที่ไม่เอ้ือหรือสนับสนุนการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งนี้ กลไกการน าหลักธรรมาภิ
บาล ซึ่งประกอบด้วย ความชอบธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการนั้น 
ปรากฏอยู่ในบทบัญญัติของกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับปัจจุบัน ซึ่งได้วางกรอบการน า
หลักธรรมาภิบาลไปเป็นแนวทางการปฏิรูปการบริหารการปกครองของหน่วยงานองค์กรต่างๆของภาครัฐ   จึง
นับเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกให้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแล้ว 

          สรุปได้ว่าความโปร่งใสที่ใช้ในการบริหารองค์กร หมายถึง การสร้างความเปิดเผย เปิดโอกาส
ให้ผู้มีส่วนได้เสียทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้วยวิธีการต่างๆ มีการสื่อสาร 
การแสดงความรับผิดชอบ พร้อมรับการตรวจสอบ รวมทั้งมีกระบวนการติดตามและประเมินผลอันเป็นที่
ยอมรับว่าเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ 

                   ในสภาวะวิกฤติการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองปัจจุบัน ทุกภาคส่วนของ
สังคมต่างให้ความส าคัญกับธรรมาภิบาลมาตรฐานความโปร่งใสว่า เป็นมาตรการกลไกส าคัญที่จะช่วยป้องกัน
แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ช่วยให้หน่วยงานองค์กรและเจ้าหน้าที่ภาครัฐผู้ปฏิบัติงาน มีความรับผิดชอบ 
ตระหนักในการใช้อ านาจตามหน้าที่ของตนอย่างมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติภารกิจหรือบริหารงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากประชาสังคมเพ่ือสร้างความเป็นธรรมแก่ประชาชน
ผู้รับบริการอย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม 

                   ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ จึงได้จัดท าโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตาม

หลักธรรมและการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เพ่ือพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ สามารถที่จะพัฒนาและพ่ึงพาตนเองได้ตลอดจนเป็นที่ยอมรับจากผู้อ่ืนในสังคม อีกทั้งยังสามารถน า
หลักคุณธรรมและจริยธรรม และความรู้ในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นแนวทางในการท างาน
และด าเนินชีวิตการท างานตามภารกิจของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่วางไว้ 
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2. วัตถุประสงค์ 

          1. เพ่ือเป็นแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้เข้ารับการอบรม
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

          2. เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ในการป้องกันปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นและสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นน าไป
ปรับใช้ในการปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          3. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึก
ร่วมในการเสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่
ครอบครัวและชุมชน 

          4. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง รู้จักการท างานเป็นทีม ท างานอย่างมีความสุข มี
ทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างานหน่วยงาน เพ่ือร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความสามัคคีภายใน
องค์กร 

          5. เพ่ือพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

          6. เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด 

3. กลุ่มเป้าหมาย 

          เป้าหมายของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 35 คน ประกอบด้วย 

          3.1 นายก, รองนายก, และเลขานุการนายก อบต.คลองเกตุ  จ านวน  4 คน 

          3.2 พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัด      จ านวน 31 คน 

4. วิธีด าเนินการ 

          4.1 รูปแบบ 

                   1. จัดการอบรมให้ความรู้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 

                   2. จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน 
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  4.2 วิธีการ 

                     1.  เสนอโครงการเพ่ือขออนุมัติโครงการ 

                      2. ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฯให้พนักงานรับทราบ 

  

5. ระยะเวลาด าเนินโครงการ 

          วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

6. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

          ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

7. สถานที่ด าเนินการ 

          ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี 

8. งบประมาณ 

          งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักงานปลัด 
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืนๆ (ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร 
สมาชิก อบต. และพนักงานส่วนต าบล) ตั้งไว้ 70,000.- บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมและการแก้ไขปัญหาทุจริตฯ  

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

          1. ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ มีจิตส านึกที่ดี 
ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 

          2. ผู้เข้ารับการอบรมมีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ในการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นและ
สามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม และความรู้ในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นน าไปปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานและชีวิตประจ าวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

          3. ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาตนเองให้มีจิตสาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการ
เสริมสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์ ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและ
ชุมชนได้ 
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   4. พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง รู้จักการท างานเป็นทีม ท างานอย่างมี
ความสุข มีทัศนคติที่ดีต่องาน ผู้บริหาร หัวหน้างานหน่วยงาน เพ่ือร่วมงาน ผู้มาใช้บริการ พร้อมทั้งมีความ
สามัคคีภายในองค์กร 

          5. หน่วยงานมีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  ลด
โอกาสทุจริตในหน่วยงาน ก่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและสังคมสูงสุด 

 

10. ผู้เขียนโครงการ 

                                                      (นางสาวทิพวันย์  จันทร์ขาว) 
                                                               เจ้าพนักงานธุรการ 

11. ผู้เสนอโครงการ 

                                                              (นางพิษิ  โซซ่า) 
                                                                หัวหน้าส านักปลัด 

 

12. ผู้เห็นชอบโครงการ 

                                                        (อัครพัชร์  แก้วกระจ่างสินธ์) 
                                             รองปลัดองค์การลริหารส่วนต าบล รักษาราชการแทน 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

 

13. ผู้อนุมัติโครงการ 

               (นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  

 

 

 

 



      ก าหนดการ 

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมและการป้องกันปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
หัวข้อ “อบต.คลองเกต ุธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต” 

วันที่ 15 เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

 

 

เวลา    08.30 – 09.00 น.      ลงทะเบียนผู้เข้าอบรม  

          09.00 – 09.15 น.      พิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและการแก้ไขปัญหาทุจริต 

                                          (โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ) 

          09.15 – 09.30 น.      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกต ุ 

    อ่านประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตฯ 

          09.30 – 10.30 น.      กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหน่วยงาน 

          10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม 

          10.45 – 12.15 น.      บรรยาย หัวข้อ “อบต.คลองเกตุ ธรรมาภิบาลปลอดการทุจริต” 

                                         (โดย รองปลัด อบต.คลองเกตุ) 

          12.15 – 13.00 น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 

                                          เสร็จสิ้นการฝึกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 


