โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู ประจาปี ๒๕๖1

*********************
๑. ชือ่ โครงการ เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ประจาปี ๒๕๖1
๒. หลักการและเหตุผล
ตามที่ รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ได้มี บ ทบัญ ญัติเกี่ ยวกั บ
จริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมื องและเจ้าหน้าที่ ของรัฐ รวมทั้ ง คณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น และองค์การบริหารส่วนตาบล
โก่งธนู ได้มีประกาศเรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างประจาของ
องค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู เป็นแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทั่วไป ยึดถือปฏิบัติเป็นตัวกาหนดความประพฤติของตน นั้น
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศและน้อมสานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย องค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนูจึงได้จัดทา
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและพนักงาน
ส่วนตาบลรวมถึงลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู และประชาชนตาบลโก่งธนู เพื่อเป็นการ
ปลูกจิตสานึก และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ และนาหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
โก่งธนูให้มีประสิทธิภาพ เป็นกลไกในการควบคุมติดตามและตรวจสอบความโปร่งใส โดยมีป ระชาชนหรือ
องค์กรภายนอกมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่การบริหารองค์กร
๓. วัตถุประสงค์
๑. ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศและน้อมสานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อปวงชนชาวไทย
๒. เป็นการปลูกจิตสานึก ส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับบุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลโก่งธนู
๓. ให้บุคลากรของตาบลโก่งธนูได้นาหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติหน้าที่
๔. การบริหารงานขององค์กรเป็นไปด้วยความโปร่งใส เกิดการยอมรับจากประชาชนใน
ชุมชน
๕. เพื่อสามารถอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรู้ความสามัคคีก่อให้เกิดความมั่ นคงอย่าง
ยั่งยืนและเป็นส่วนส่งเสริมความเข้มแข็งหรือสร้างภูมิคุ้มกันแก่ประเทศ และบรรเทาป้องกันหรือแก้ไขเยียวยา
ภาวะวิกฤติ ภยันตรายหากจะมีในอนาคต
๔. เป้าหมาย
ผู้บ ริห าร สมาชิก สภาองค์การบริห ารส่วนตาบล พนัก งานส่วนตาบล ลูกจ้างในสัง กั ด
องค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู และประชาชนตาบลโก่งธนู
5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู
สอดคล้อ งกั บ แผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่น สี่ปี องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลโก่ งธนู ( พ.ศ. 2561 – 2564)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ

-2บ้านเมือง ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
5. ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู
สอดคล้องกับแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปีองค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู ( พ.ศ. 2561 – 2564)
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 เสริมสร้างความมั่นคงและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมื อง ยุทธศาสตร์ก ารพั ฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ
๕. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและการมีสว่ นร่วมและการเลือกตั้งที่โปร่งใส
สุจริตเที่ยงธรรม 5.2 แผนงานบริหารทั่วไป
6. วิธดี าเนินการ
๑. จัดทาโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหาร
2. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าร่วมโครงการ
3. ดาเนินกิจกรรมตามโครงการ
3.1 ประสานกับวัดในตาบลโก่งธนู เพื่อกาหนดวัด เวลา และสถานที่ เพื่อเข้าวัด
ฟังธรรมและสวดมนต์
3.2 เมื่อถึงกาหนดแจ้งให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลและ
พนักงานส่วนตาบลรวมถึงลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนูทราบ เพื่อไปฟังธรรมในวัน เวลา
และสถานที่ ณ. ศาลาการเปรียญ วัดโบสถ์
๓.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบลรวมถึง
ลูก จ้างในสังกั ดองค์ก ารบริห ารส่วนตาบลโก่ งธนู และประชาชนตาบลโก่ งธนู พร้อมนาปิ่นโตมาถวายเพล
พระสงฆ์ มาพร้อมกัน ณ. ศาลาการเปรียญ วัดโบสถ์
3.4 ท่ านนายกบรรหาญ เนาวรัตน์ กล่าวเปิดโครงการสร้างเสริม คุณธรรมและ
จริยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
3.๕ รับฟังธรรมและสวดมนต์ โดย พระครูโสภณ กิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์
ณ. ศาลาการเปรียญ วัดโบสถ์
3.๖ พักรับประทานอาหารว่าง ( รอบเช้า )
3.๗ นั่งสมาธิ ฝึกจิตกรรมฐาน
3.๘ ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ จานวน ๙ รูป
3.๙ ผู้รับการอบรมรับประทานอาหารกลางวัน
3.๑๐ พระครูโสภณ กิตติวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์ สอนธรรมะ เรื่องธรรมะ สร้าง
สุข ให้กับผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล พนักงานส่วนตาบลรวมถึงลูกจ้างในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนตาบลโก่งธนู และประชาชนตาบลโก่งธนู
3.๑๑ พักรับประทานอาหารว่าง ( รอบบ่าย )
3.๑๒ ปลัดแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู บรรยายให้
ความรู้เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่นและนักการเมืองท้องถิ่น
3.๑๓ ปิดโครงการสร้างเสริมคุณธรรมและจริ ยธรรม ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๑
3.14 รายงานผลโครงการ

-37. สถานทีด่ าเนินการ
วัด ตาบลโก่งธนู อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
8. ระยะเวลาในการดาเนินการ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1
๙. งบประมาณในการดาเนินการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 แผนงาน บริหาร
ทั่ ว ไป(๐๐๑๑๐) งาน บริห ารทั่ ว ไป (๐๐๑๑๑) งบด าเนิ น การ (๕๓๐๐๐๐๐) หมวด ค่ าใช้ ส อย
(๕๓๒๐๐๐) ประเภท รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกั บ การปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
(๓๒๐๓๐๐) เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ของ อบต. โก่งธนู
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ๒๕๖๑– ๒๕๖๔ หน้า ๖๖) เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐
บาท รายละเอียดดังต่อไปนี้
๑. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการตกแต่งสถานที่
เป็นเงิน 3,95๐ บาท
๒. ค่าจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์
เป็นเงิน 2,000 บาท
๓. ค่าเครื่องไทยธรรม จานวน ๙ ชุด ๆ ละ 4๕๐
เป็นเงิน 4,0๕๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ เบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าในการจัดงาน
การจัดการแข่งขันกีฬาและการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2559
๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้บ ริห าร สมาชิก สภาองค์การบริห ารส่วนตาบล พนัก งานส่วนตาบล ลูกจ้างในสัง กั ด
องค์ก ารบริห ารส่วนตาบลโก่ งธนู และประชาชนตาบลโก่ง ธนู นาหลัก ธรรมของพระพุท ธศาสนามาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติห น้าที่ เกิ ดการยอมรับของประชาชน ท าให้ ก ารบริห ารจัดการงานในตาบลเป็นไป
โดยง่าย มีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อชุมชน
๑๑. หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของส่วนราชการ/หน่วยงานและความจาเป็นในการอนุมตั งิ บประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วน
ตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 6 พ.ศ. 2552
มาตรา ๖๗ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่ต้องทาในเขต
องค์การบริหารส่วนตาบล ดังต่อไปนี้
(๕) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กาหนดให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจาจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ “รัฐ
ต้องจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการพนักงาน หรือ
ลูกจ้างของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ”

-4๑๒. หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบ
องค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู อาเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ผูเ้ ขียนโครงการ
(ลงชื่อ)...................................................................
(นางสาวพัชรินทร์ พงศ์กรเกียรติ)
นิติกรปฏิบัติการ
ผูเ้ สนอโครงการ
(ลงชื่อ ) ...........................................................
(นางสาวอุดม ชัยปัญหา)
หัวหน้าสานักงานปลัด
ผูเ้ สนอโครงการ
(ลงชื่อ ) ...........................................................
(นางแสงจันทร์ ระวังกิจ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู
ผูเ้ ห็นชอบโครงการ
( ลงชื่อ ) .........................................................
(นายมนตรี ธรรมรักขิโต)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู
(ลงชื่อ ) ........................................................
(นายจานงค์ จันทะเอ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู
ผูอ้ นุมตั โิ ครงการ
...............................................................................................................
..............................................................................................................
( ลงชื่อ ) .........................................................
(นายบรรหาญ เนาวรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู

รูปแบบโครงการ
เป็นการจัดกิจกรรมทาบุญฟังธรรมเทศนา ณ องค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู โดยจัดที่หอ้ งประชุม
องค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู นิมนต์พระจากวัดโบสถ์ จานวน ๑๑ รูป
ผู้เข้าร่วมโครงการ
- คณะผู้บริหาร
- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบลโก่งธนู
- พนักงานส่วนตาบล และลูกจ้าง
- แขกผู้มีเกียรติ เช่น กานัน สารวัตรสถานีตารวจภูธรบ้านกุ่ม ผู้อานวยการวัดโบสถ์
ผู้อานวยการวัดบ้านดาบ ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลโก่งธนู
รวม ๕๗ คน
อาหารถวายพระ และผู้ทเี่ ข้าร่วมฟังธรรม
จัดซื้อจากร้านเจ้าปลุกใต้ถุน
จานวน ๑๒ ชุด แบ่งเป็นถวายเพลพระ จานวน ๓ ชุด (พระพุทธ ๑ ชุด พระสงฆ์ ๒ ชุด) ผู้เข้าร่วม
โครงการ ๙ ชุด

