
 
 

 
 
 
ที่  ตง ๗๓๓๐๑/ว ๖๔๘                                                              ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี
          ๑๒๑/๑  หมู่ที่ ๒  ต าบลควนธาน ี

  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง  ๙๒๑๑๐ 
 

      ๙  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
    

เร่ือง  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๕๖ 
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอกันตัง/ประธาน/ส.อบต องค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการ     จ านวน  ๑  ฉบับ 
๒.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตฯ   จ านวน  ๑  ชุด 

 

ด้วย  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อบต.ธรรมาภิบาล  อบต.แห่งความสุข  ก าหนดด าเนิน 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  ประจ าปี ๒๕๕๖ ในวันพฤหัสบดี
ที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  โดยมีวัตถุประสงค์เสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างานที่สุจริตโปร่งใสของผู้บริหาร  สมาชิก
สภาฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอกันตัง ให้มี
จิตส านึกค่านิยมและวัฒนธรรมเกี่ยว กับความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริต
คอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด  และเพื่อเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการ   

องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี พิจารณาแล้วเห็นว่าโครงการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนยังเป็นโอกาสในการบูรณาการโครงการระหว่างหน่วยงานราชการส่วน
ท้องถิ่นในเขตอ าเภอกันตังเพื่อให้เกิด ประโยชน์คุ้มค่าทั้งภายในองค์กรและระหว่างองค์กรเพิ่ มขึ้น จึงประสานขอเรียนเชิญ
ท่านหรือผู้แทน   สมาชิกสภาฯ  และพนักงานเจ้าหน้าที่  รวมแห่งละ ๒  ท่าน เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๕๖  ในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖  
เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๑๕  น.  ณ  ห้องประชุมเมืองเก่า  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง   
อนึ่ง ขอความ กรุณาส่งแบบตอบรับให้อ งค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ทราบภายในวัน จันทร์ ที่  ๑๕  กรกฎาคม  
๒๕๕๖ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมโครงการฯ 
                         ขอแสดงความนับถือ 
 

 
                 (นายประนอม  รักจริง) 

            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี
 
 

ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
โทร   ๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๑ 
โทรสาร๐-๗๕๒๖-๓๐๒๓ ต่อ ๑๑๗ 
WWW.KHUANTHANI.GO.TH 

“จังหวัดตรัง เมืองแห่งความสุข” 
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน” 

 

http://www.khuanthani.go.th/
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.asiamaya.com/thai/country/Tra-Khrut.gif&imgrefurl=http://www.asiamaya.com/thai/country/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99.htm&h=404&w=369&sz=16&tbnid=BPHTLo_FS9USzM:&tbnh=124&tbnw=113&prev=/images?q=%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%91&hl=th&usg=__dYsBtVl6SRklWezArAGHg6iySeA=&ei=OhIKS_e9FY2QkQXF_vybDA&sa=X&oi=image_result&resnum=2&ct=image&ved=0CAkQ9QEwAQ


 

 
 
 

ก าหนดการโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. 

ณ  ห้องประชุมเมืองเก่า  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
------------------------------------------------------ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐  น. ลงทะเบียน 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๑๕  น. - การบรรยายหัวข้อ “การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ 
    ส่วนรวม”  (มาตรา  ๑๐๐)   

วิทยากรจาก.....สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ า 
จงัหวัดตรัง 

เวลา  ๑๐.๑๕ – ๑๐.๓๐  น. - กล่าวรายงานการเปิดโครงการฯ โดย นายประนอม รักจริง นายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
    ควนธานี 
    - กล่าวเปิดโครงการฯ โดย นายวิสิฐ ตั้งปอง  นายอ าเภอกันตัง 

เวลา ๑๐.๓๐ – ๑๑.๓๐  น.        -การบรรยายหัวข้อ “ การสร้างคุณธรรมและเจตคติที่ดีไม่ทุจริตต่อหน้าที่ในการ 
                                         เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ” โดยวิทยากรพิเศษ  นายทวีป แดงวิสุทธิ์    

ผอ.สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ าจังหวัดตรัง 

เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๓๐  น. -การบรรยายหัวข้อ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” 
          (มาตรา  ๑๐๓) 

                วิทยากรจาก.....สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจ าจังหวัดตรัง 
-------------------------------------- 

 
หมายเหตุ        ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
  บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มในห้องประชุม  เวลา ๑๐.๓๐ น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

แบบตอบรับการเข้าร่วม 

โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ  
ในวันพฤหัสบดีที่  ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖  เวลา  ๐๘.๓๐ – ๑๒.๑๕  น. 

ณ  ห้องประชุมเมืองเก่า  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 
---------------------------------------- 

 
ชื่อ อปท......................................................................................................................................................................... 

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
๑.ชื่อ – สกุล.....................................................................................ต าแหน่ง............................................................... 
   หมายเลขโทรศัพท.์.................................................................................................................................................... 

๒.ชื่อ – สกุล.....................................................................................ต าแหน่ง............................................................... 
   หมายเลขโทรศัพท.์.................................................................................................................................................... 
 

        (ลงชื่อ).............................................................ผู้แจ้งรายชื่อ 
      (..................................................................) 
         ต าแหน่ง.............................................................. 
 
 
ขอความอนุเคราะห์จัดส่งให้องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีโดยตรง หรือ ทางอีเมล์  supi_leela@yahoo.com   
ภายในวันจันทร์ที่  ๑๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:supi_leela@yahoo.com


โครงการงบประมาณปี ๒๕๕๖ 
 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๘  หน้า  ๕ – ๕๔ 
ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านการเมืองการบริหารและการมีส่วนร่วม 
แนวทางการพัฒนา  ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
๑.ชื่อโครงการ 
 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

๒. หลักการเหตุผล 
การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่ส าคัญซึ่งได้แพร่กระจายขยายวงกว้างไปทั่วโลก  จากผลการศึกษาพบว่า 

ในประเทศไทยมีการทุจริตคอร์รัปชั่นมาโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น เหตุผลส าคัญท่ีท าให้ปัญหา
การทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลง   เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มีวัฒนธรรมและค่านิยมที่เป็นอุปสรรคในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิเช่น ค่านิยมในการบริโภคความสะดวกสบาย   ยกย่องคนท่ีมีฐานะดีและ
วัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาเป็นเวลานานเป็นผลให้เกิดความเสื่อมของค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
งามของไทย ประกอบกับปัญ หาความล่าช้าและความโปร่งใสในการให้บริการของภาครัฐ  รวมทั้ง  การละเลยการ
ปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาที่เรื้อรังสะสม
มานานและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการทุจริตเป็นอย่างมาก  ซ่ึงเหตุการณ์ทุจริตในภาครัฐหลายครั้งพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของ
รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการปลูกฝังค่านิยมที่สร้างสรรค์มีกลไก หรือ
เครื่องมือที่จะควบคุมให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐเกิดพฤติกรรมในเชิงบวกและป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงลบ ร่วมกัน
สร้างภูมิคุ้มกันที่ถาวรแข็งแรงในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ    

เพ่ือเป็นการกระตุ้นเตือนและส่งเสริมใหผู้้บริหาร  ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับ
การประพฤติปฏิบัติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรร มในการด าเนิน ชีวิตและปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบกฎหมายอย่าง
เคร่งครัดในการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ “ข้าราชการท้องถิ่นไทยใส
สะอาด” องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  จึงก าหนดจัดท าโครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ประจ าปี ๒๕๕๖ ขึ้น  

๓. วัตถุประสงค ์
๓.๑ เพ่ือเส ริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการท างาน ที่สุจริตโปร่งใสของ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงาน

เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอกันตัง 
๓.๒ เพ่ือเสริมสร้างให้ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี   

และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอกันตัง มีจิตส า นึกค่านิยมและ วัฒนธรรม เกี่ยวกับ ความซื่อสัตย์สุจริต มี
คุณธรรมอันมั่นคงส่งผลให้หน่วยงานปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด 
 ๓.๓  เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้อง กันและปราบปรามการทุจริต
ในการปฏิบัติราชการ ให้ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  พนักงาน เจ้าหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอกันตัง 
๔. เป้าหมาย 

๔.๑ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลควนธานี  จ านวน  ๔๖  คน   

๔.๒  ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ในเขตอ าเภอกันตัง  จ านวน  ๒๔  คน 

 
/๕.วิธ.ี.. 

 
 



-๒- 
 

๕. วิธีด าเนินการ 
 ๕.๑  ประสานการหน่วยงานเกี่ยวข้องในการจัดท าโครงการ  

๕.๒ จัดท าโครงการเสนอขออนุมัตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 ๕.๓ ด าเนินงานตามโครงการ 
 ๕.๔ ประเมินผลโครงการ 

๖. ระยะเวลาด าเนินการ 
วันพฤหัสบดีที่ ๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๖    เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๓๐  น. 

๗. สถานที่ด าเนินการ 
ณ  ห้องประชุมเมืองเก่า  องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

๘. งบประมาณ 
 ๘.๑ งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕๖   หมวด
ค่าตอบแทน  ใช้สอยและวัสดุ  ประเภทรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน 
โครงการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ   ตั้งไว้  ๕,๐๐๐  บาท  
รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
  ๑) ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และเอกสารประกอบการบรรยาย  เป็นเงิน  ๑,๐๐๐   บาท 
  ๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จ านวน ๑ มื้อๆละ ๒๕ บาท  เป็นเงิน  ๑,๗๕๐   บาท 
  ๓) ค่าสมนาคุณวิทยากรจ านวน ๓ ชั่วโมงๆละ ๖๐๐ บาท  เป็นเงิน  ๑,๘๐๐   บาท 
  ๔) ค่าใช้จ่ายอื่น       เป็นเงิน    ๔๕๐   บาท 

               รวมเป็นเงิน  ๕,๐๐๐ บาท 
 

 หมายเหตุ ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได้ 

๙. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ประจ าจังหวัดตรัง  

๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
๑๐.๑ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีและองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอกันตัง มีจิตส านึกและน าความรู้ที่ได้รับไปยึดถือปฏิบัติเสริมสร้างภาพลักษณ์ 
“ข้าราชการท้องถิ่นไทยใสสะอาด” 
 ๑๐.๒ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานีและองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอกันตังตระหนักและให้ความส าคัญในการประพฤติปฏิบัติตนโดยยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม 
 ๑๐.๓ ผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ  ข้าราชการ  เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอ าเภอกันตัง มีความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการป้องการและ
ปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 
 

/๑๑.ติดตาม... 
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๑๑. ติดตามและประเมินผล 
ประเมินระดับความรู้ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมอบรมก่อนและหลังการอบรมจากแบบประเมิน Pre Test – Post Test  

 
      (ลงชื่อ)  สุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์ ผู้เขียนโครงการ 
                  (นางสาวสุพิชชา  ลีลาเมธวัฒน์) 
                  บุคลากร 
 
      (ลงชื่อ)    ยุพเยา  นวลนิ่ม ผู้เสนอโครงการ 
                  (นางยุพเยา  นวลนิ่ม) 
                         หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
 
      (ลงชื่อ)     เจตพล  ศรมณี ผู้เห็นชอบโครงการ 
                          (นายเจตพล  ศรมณ)ี 
                  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 
      (ลงชื่อ)   ประนอม  รักจริง ผู้อนุมัติโครงการ 
                         (นายประนอม  รักจริง) 
                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


