
การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยในหน่วยงาน 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียงจัดโครงการฝึกอบรมเพ่ิมขีดความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ผู้น าชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ โรงแรม
เดอะกรีนเนอรี่รีสอร์ท เขาใหญ่ อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2564 ในหัวข้อ  
 - การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 - การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 

 
 

 
 



 
 

 
  
 
 



 
 

 
 



ตารางการฝึกอบรม 
โครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 

พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง  อ าเภอครบุรี   จังหวัดนครราชสีมา 

วันที่   1 – 2  เมษายน  ๒๕64 
 

วัน/เดือน/ป ี
ตารางการฝึกอบรม 

๐5.3๐-๐๘.3๐ น. ๐๘.3๐-๐9.0๐ น. ๐๙.๐๐ – ๑๐.3๐ น. ๑๐.3๐-๑0.40 น. ๑0.40-๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ๑๔.๓๐-๑๔.๔0 น. ๑๔.๔0-๑๖.3๐ น. 16.30-17.00 น. 17.01 น. เป็นต้นไป 
1 เม.ย. 64 

 
 

รถออกจากองค์การ
บริหารส่วนต าบล 

เฉลียง 
ไปยังสถานที่จัด

ฝึกอบรม 

 
ลงทะเบียนและรับ
เอกสารการอบรม 

 
พิธีเปิด 

 
ฝึกอบรมหัวข้อ 

“พระราชบัญญัติการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ.2562” 

โดย 
วิทยากรจากส านักงาน

คณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจ าจังหวัด

นครราชสีมา 

 
พักรับประทาน 

อาหารว่าง 

ฝึกอบรมหัวข้อ 
“พระราชบัญญัติการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ.2562” 

โดย 
วิทยากรจากส านักงาน

คณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจ าจังหวัด

นครราชสีมา 

 
พักรับประทาน 
อาหารกลางวัน 

ฝึกอบรมหัวข้อ 
“พระราชบัญญัติการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ.2562” 

โดย 
วิทยากรจากส านักงาน

คณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจ าจังหวัด

นครราชสีมา 

 
พักรับประทาน 

อาหารว่าง 

ฝึกอบรมหัวข้อ 
“พระราชบัญญัติการ
เลือกต้ังสมาชิกสภา
ท้องถ่ินหรือผู้บริหาร
ท้องถ่ิน พ.ศ.2562” 

โดย 
วิทยากรจากส านักงาน

คณะกรรมการการ
เลือกต้ังประจ าจังหวัด

นครราชสีมา 

 
ถาม - ตอบ 

 
พักผ่อนตามอัธยาศัย 

 
รับประทาน 
อาหารเย็น 

2 เม.ย. 64 ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ ๐๙.๐๐–๑๐.5๐ น. ๑๐.5๐-๑1.00 น. ๑1.00-๑๒.๐๐ น. ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. ๑๓.๐๐-๑๔.๓๐ น. ๑๔.๓๐-๑๔.๔0 น. ๑๔.๔0-๑๖.0๐ น. 16.01 น.  
 

รับประทาน 
อาหารเช้า 

 
ลงทะเบียน 

 
ฟังบรรยายพิเศษ 

“การเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม และ

ป้องกันการทุจริต” 
 

โดย 
นายวิจิตร กิจวิรัตน์ 
นายอ าเภอครบุรี 

 

 
พักรับประทาน 

อาหารว่าง 

 
ฝึกอบรมหัวข้อ 

“การส่งเสริมความ
โปร่งใสตาม 

หลักธรรมาภิบาล” 
 

โดย 
น.ส.จุฑามาส กกกระโทก 

ท้องถ่ินอ าเภอครบุรี 
 

 
พักรับประทาน 
อาหารกลางวัน 

 
ฝึกอบรมหัวข้อ 

“การส่งเสริมความ
โปร่งใสตาม 

หลักธรรมาภิบาล” 
(ต่อ) 
โดย 

น.ส.จุฑามาส กกกระ
โทก 

ท้องถ่ินอ าเภอครบุรี 
 
 

 
พักรับประทาน 

อาหารว่าง 
 

 
ฝึกอบรมหัวข้อ 

“การส่งเสริมความ
โปร่งใสตาม 

หลักธรรมาภิบาล” 
(ต่อ) 
โดย 

น.ส.จุฑามาส กกกระ
โทก 

ท้องถ่ินอ าเภอครบุรี 
 

 
ปิดอบรม 

 
เดินทางกลับ 
อบต.เฉลียง 

 

 
 



โครงการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
******************** 

ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง ได้จัดโครงการบูรณาการร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลล าเพียก     
เพ่ือจัดท าโครงการฝึกอบรมเพ่ิมขีดความสามารถในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้แก่ คณะผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เพ่ือน ามาพัฒนาการ
บริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพประสิทธิ ผลอันเกิดประโยชน์ต่อทางราชการและ
ประชาชนในพื้นท่ี โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการทั้งหมดรวม 2 แห่ง รวมเป็น 95 คน 

ก าหนดการฝึกอบรม 
วันที่ 1 เมษายน 2564 
เวลา 05.00 น.  สมาชิกผู้เข้าร่วมอบรมพร้อมกัน ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
เวลา 05.30 - 08.30 น. ออกเดินทางจากอบต.เฉลียง ถึงสถานท่ีจัดอบรม โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่  

อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนและรับเอกสารฝึกอบรม 
เวลา 09.00 – 10.30 น. พิธีเปิดการฝึกอบรม  และฝึกอบรมหัวข้อ “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภา

ท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562” 
เวลา 10.30 – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 10.40 – 12.00 น. ฝึกอบรมหัวข้อ “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ.2562 
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. ฝึกอบรมหัวข้อ “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ.2562” 
เวลา 14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.40 – 16.30 น. ฝึกอบรมหัวข้อ “พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

พ.ศ.2562”  
เวลา 16.30 – 17.00 น. ถาม – ตอบ 
เวลา 17.00 – 18.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป รับประทานอาหารเย็น 

วันที่ 2 เมษายน 2564 
เวลา 07.00 – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน 
เวลา 09.00 – 10.50 น. บรรยายพิเศษหัวข้อ “การเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต” 
เวลา 10.50 – 11.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 11.00 – 12.00 น. ฝึกอบรมหัวข้อ “การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล”  
เวลา 12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เวลา 13.00 – 14.30 น. ฝึกอบรมหัวข้อ “การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล”(ต่อ) 
เวลา 14.30 – 14.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง 
เวลา 14.40 – 16.00 น.    ฝึกอบรมหัวข้อ “การส่งเสริมความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล”(ต่อ) 
เวลา 16.01 น.เป็นต้นไป ปิดการอบรม เดินทางกลับ อบต.เฉลียง อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา 

  
รวมระยะเวลาเข้ารับการฝึกอบรม  2  วัน  1  คืน 

 


