
    โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมความโปร่งใสและเพ่ิมพูนความรูแ้ก่บุคลากร 
ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารสภาท้องถิ่น ฝ่ายประจ าและลูกจ้างของเทศบาลต าบลปากนคร    
                                     ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

ณ อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลต าบลปากนคร 

------------------------------------------------------------ 

1. ชื่อโครงการ   :  โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมความโปร่งใสและเพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากร 
                        ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารสภาท้องถิ่น ฝ่ายประจ าและลูกจ้างของเทศบาลต าบลปากนคร    

    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

2. หลักการและเหตุผล  :  
 ข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหารสภา ฝ่ายประจ าและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้

ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่
ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นโดยให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและท้องถิ่ น  ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละ
ท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายบริหารสภา ฝ่ายประจ าและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายบริหารสภา ฝ่ายประจ าและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง เพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ  

  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้ข้าราชการข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหารสภา ฝ่ายประจ าและลูกจ้างของ
เทศบาลต าบลปากนคร ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมือง ฝ่ายบริหารสภา ฝ่ายประจ าและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ได้แจ้งแนวทาง
ด าเนินการเพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมบังเกิดผลในทางปฏิบัติเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ
ซ่ึงจะช่วยให้มีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานจึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
 

3. วัตถุประสงค์   :     
3.1  เพ่ือส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานเทศบาล และลูกจ้างของเทศบาลต าบลปากนคร ประพฤติ

ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
3.2  เพ่ือสร้างจิตส านักด้านคุณธรรมความโปร่งใสและเพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากรทัง้ขา้ราชการ   

การเมืองฝ่ายบริหารสภาท้องถิ่น ฝ่ายประจ าและลูกจ้างของเทศบาลต าบลปากนคร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
3.3  เพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการปฏิบัติราชการ 
3.4  เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับข้าราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล

ปากนคร    
3.5  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลปากนคร  สร้างความพึงพอใจแก่

ประชาชนประชาชน 

4. เป้าหมาย   :     
  บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารสภาท้องถิ่น  ฝ่ายประจ าและลูกจ้างของเทศบาลต าบล     
ปากนคร ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๕ จ านวน ๕๐ คน 
 



- ๒ – 
 

5.  วิธีการด าเนินการ   : 
  5.1  เสนอโครงการ  เพื่อพิจารณาขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
  5.2  ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้ทุกคนได้ทราบ 
  5.3  แจ้งทุกส่วนราชการ  พิจารณาส่งรายชื่อพนักงานเทศบาลปากนคร ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง ที่มีคุณสมบัติและสมควรได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  5.4 ประเมินผลและสรุปผลการจัดท าโครงการเสนอต่อนายกเทศมนตรีต าบลปากนคร 

6.   ระยะเวลาด าเนินการ  
          เดือนตุลาคม  25๖4  -  กันยายน  25๖5  

7.  สถานที่ด าเนนิการ 

เทศบาลต าบลปากนคร   อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
8.  งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 

9.   ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานตรวจสอบภายใน  เทศบาลต าบลปากนคร   อ าเภอเมือง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

10.  ประโยชน์ที่จะได้รับ 
  10.1  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต าบลปากนคร ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
ของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

10.2  ข้าราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปากนคร   มีขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติราชการเพ่ิมมากข้ึน 

๑๐.๓  ข้าราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลปากนคร   มีความ
ภาคภูมิใจในการได้รบัการเชิดชูเกียรติ 
  ๑๐.๔  การปฏิบัติงานของเทศบาลมีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น 

๑๐.๕  ประชาชนมีความพึงพอใจในการให้บริการของเทศบาลต าบลปากนครเพ่ิมมากขึ้น 
                                               
๑๑.   ผู้เสนอโครงการ 
 
                                                                          

                                     ลงชื่อ                     ผู้เสนอโครงการ         
                                             ( นางสาวทิภาพร  ค านวนจิตร ) 
                                      ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 
 
 
 
 
 
 



 
 
๑๒.   ความเห็นผู้บังคับบัญชา 
  เห็นชอบ 
  ไมเ่ห็นชอบ                                           
 

       ลงชื่อ                                     ผู้เห็นชอบโครงการ 
(นายนิกร  อนุวัฒนวงค์)                                                       

 ปลัดเทศบาลต าบลปากนคร 
 
 
๑๓.   ความเห็นผู้อนุมัติโครงการ                    
  อนุมัติ 
  ไมอ่นุมัติ                        

                                                                                  
        ลงชื่อ                                         ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายปรีชา  แก้วกระจ่าง)                                                      
 นายกเทศมนตรีต าบลปากนคร 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

      โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านกึด้านคุณธรรมความโปร่งใสและเพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากร 
  ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารสภาท้องถิ่น ฝ่ายประจ าและลูกจ้างของเทศบาลต าบลปากนคร    

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
วันที่  ๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

ณ อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลต าบลปากนคร 
........................................................................................... 

 

  เวลา 13.00 -13.30 น.             - ลงทะเบียน 
  เวลา 13.30 – 16.30 น.      - ประชุมชี้แจงเหตุผล ที่มา และความส าคัญของโครงการ 

- การอบรมให้หลักธรรมาภิบาลและการสน้างจิตส านึกด้านคุณธรรม 
 ความโปร่งใสและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมือง 
 ฝ่ายบริหารสภาท้องถิ่น ฝ่ายประจ าและลูกจ้างของเทศบาลต าบลปากนคร     
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    โครงการฝึกอบรมสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรมความโปร่งใสและเพ่ิมพูนความรูแ้ก่บุคลากร 



ทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารสภาท้องถิ่น ฝ่ายประจ าและลูกจ้างของเทศบาลต าบลปากนคร    
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 

วันที่  ๗ มกราคม ๒๕๖๕ 
ณ อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลต าบลปากนคร 

................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


