
 
 

 
 
 
 

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน   
************************************** 

 
1. ชื่อโครงการ   :  โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน   
 

2. หลักการและเหตุผล  : 
 การป้องกันการทุจริตนับเป็นเรื่องส าคัญไม่น้อยไปกว่าการปราบปรามการทุจริต เพราะเป็นการดับปัญหา
ที่สาเหตุ ซึ่งหากปล่อยให้มีการทุจริตเกิดขึ้นก็จะสร้างปัญหา สร้างความเสียหายแก่สังคมและประเทศชาติ ต้อง
ยอมรับกันว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา และข่าวสารการทุจริตที่เผยแพร่
ในสื่อต่างๆ ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น และภาพลักษณ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับมีปัจจัย
นานัปประการที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนความมีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง เทศบาลเมืองเดชอุดมเล็งเห็นถึงความส าคัญของการ
ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริต จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์   :     
 3.๑ เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและพนักงานจ้างในหน่วยงาน  
 3.๒..เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลกระทบที่เกิดข้ึนจากปัญหา
การทุจริต  
 3.3 เพ่ือลดโอกาส สิ่งจูงใจ ในการใช้อ านาจหน้าที่ของตนไปในทางท่ีไม่ชอบ 
 

4. เป้าหมาย   :     
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ  พนักงานจ้าง 

ทั่วไป และพนักงานจ้างเหมาบริการ จ านวนประมาณ  200  คน 
 

5.  งบประมาณ  : 
  ใช้จ่ายจากงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ในส่วนส านักปลัดเทศบาล 
แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า
ลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ค่าใช้จ่ายในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
หน่วยงาน  จ านวนเงิน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) 
  โดยมีรายละเอียดค่าใช้จ่ายตามโครงการ  ดังนี้ 

5.1  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 1 มื้อ จ านวน   6,000   บาท 
5.2  ค่าอาหารกลางวัน  1 มื้อ  จ านวน   20,000   บาท 
5.3  ค่าวิทยากร    จ านวน   3,000   บาท 
5.4  ค่าวัสดุอุปกรณ์   จ านวน  1,000  บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามโครงการสามารถถัวเฉลี่ยกันได้ทุกรายการ 
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6.  วิธีการด าเนินการ   : 
  6.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  6.2  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้รับทราบ 
  6.3  การบรรยาย/อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและปรามปรามการทุจริต 

6.4  ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม 

7.   ระยะเวลาด าเนินการ  
           ในระหว่างวันที่  18-24  กุมภาพันธ์ 2565  โดยแบ่งการด าเนินการเป็นกอง/ฝ่าย  ดังนี้ 

- ส านักปลัดเทศบาล  ในวันที่ 18  กุมภาพันธ์ 2565 
- กองคลัง  ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 
- กองการศึกษา  ในวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2565 
- กองช่าง  ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
- กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ในวันที่ 24  กุมภาพันธ์ 2565  
การด าเนินการเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  

(covid-19) 
 

8.  สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมศรีสุระ  ส านักงานเทศบาลเมืองเดชอุดม  

   

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานนิติการ ส านักปลัดเทศบาล  เทศบาลเมืองเดชอุดม  อ าเภอเดชอุดม  จังหวัดอุบลราชธานี 
 

10.  ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
 10.๑  ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ได้รับการส่งเสริมความรู้
ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริต 
 10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง มีจิตส านึกและความ
ตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลกระทบที่เกิดจากปัญหาการทุจริต  
 10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของ
ตนไปในทางที่ไม่ชอบ เมื่อมีโอกาสหรือสิ่งจูงใจ 
 
 
                                              (ลงชื่อ) .................................................... ผู้เขียนโครงการ 
                  ( นางสาวภัทรมาศ  จันทะสิงห์ ) 

                     นิติกร ช านาญการ 
          
 
                                               
                                    (ลงชื่อ) ................................................ ผู้ตรวจสอบโครงการ 

              ( นางสาววัฒนา  วิไลสุทธิวงศ์ ) 
                           หวัหนา้ส านักปลัดเทศบาล 
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                                 (ลงชื่อ) ................................................ ผู้เห็นชอบโครงการ 

                  ( นายสุชาติ  โพธิ์งาม) 
                ปลัดเทศบาลเมืองเดชอุดม 
 
 
 

                                           (ลงชื่อ) .......................................................ผู้อนุมัติโครงการ 
             ( นายวุฒินันท์  เทียมสุวรรณ) 
              นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการ 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน   

ระหว่างวันที่  18-24  กุมภาพันธ์ 2565 
ณ  ห้องประชุมศรีสุระ  เทศบาลเมืองเดชอุดม 

..................................................................... 
 
เวลา 08.00 – 09.00 น.  - ผู้เข้ารับการอบรมรายงานตัว ลงทะเบียน รับเอกสาร 
เวลา 09.30 – 12.00 น.  - ประธานในพิธีมาถึง   นายวุฒินันท์  เทียมสุวรรณ 

     นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม)  เข้านั่ง ณ ที่จัดรับรองไว้ 
    - พิธีกรเชิญประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ขึ้นแท่นรับการ 

  กล่าวรายงาน 
    - ประธานในพิธี กล่าวเปิดโครงการ 
 - บรรยายเรื่อง “คุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
         โดย วิทยากรจาก นายวุฒินันท์  เทียมสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม 
เวลา 12.00 – 13.00 น. - พักรับประทานอาหาร 
เวลา 13.00 – 16.00  น. - บรรยายเรื่อง “การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภายในหน่วยงาน” 

   โดย กลุ่มงานกฎหมาย ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี 
เวลา 16.00 – 16.30 น. -  อภิปรายผล ซักถาม 

- ปิดการอบรม 
 
 
หมายเหตุ พักเบรก ช่วงเช้า  เวลา 10.30 -10.45 น.  
   ตารางนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 


