
 

โครงการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ 

 ************************************** 

๑. ช่ือโครงการ   โครงการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม                         

 ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ 
 

๒. หลักการและเหตุผล 

สภาพสังคมในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและหลากหลาย  อันเนื่องมาจาก

ความกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขอมูลขาวสารตางๆ แพรหลายอยางรวดเร็วทําใหแนวคิด

วิถีชีวิต  คานิยมของบุคคลในสังคมเกิดความเปลี่ยนแปลง  เบี่ยงเบนไปจากหลักศีลธรรม  จริยธรรมท่ีดีงาม   

มีการประพฤติปฏิบัติท่ีเห็นแกประโยชนสวนตัวมากกวาประโยชนสวนรวม  แสวงหาผลประโยชนใหเพ่ือสนอง

ความตองการของตนเองโดยไมสนใจความถูกตอง  ซ่ึงผลจากการขาดคุณธรรมจริยธรรมยังกอใหเกิดปญหา

ตางๆ  ตามมาอีกหลายประการ  อาทิ  ปญหายาเสพติด  ปญหาการหยาราง  ปญหาการทํารายรางกาย           

การหลงมัวเมาในอบายมุข  การปลอยตัวปลอยใจ  ขาดระเบียบวินัย  ดําเนินชีวิตอยูดวยการแสวงหาความสุข

จากวัตถุ  เปนตน  ซ่ึงปญหาเหลานี้กอผลกระทบออกเปนวงกวาง 

ดังนั้น  การสรางจิตสํานึก  คานิยม  คุณธรรม  และจริยธรรมของคนไทยในสังคมใหเปนคนดี  

จึงเปนเรื่องท่ีจําเปน  เพราะคนสังคมตางเรียกรองในเรื่องคุณธรรมจริยธรรมใหเกิดข้ึนในสังคมไทย  แมเปน

เรื่องท่ีมีความยากเปนอยางยิ่ง  เพราะเปนกระบวนการท่ีมีความสลับซับซอน  และมีองคประกอบอ่ืนๆ        

ท่ีเก่ียวของมากมายดวยเหตุผลท่ีกลาวมาขางตน  เทศบาลตําบลศรีธาตุ  ไดพิจารณาถึงความจําเปนท่ีจะตอง

ดําเนินการในการสรางจิตสํานึก  คานิยม  คุณธรรม  และจริยธรรม  ซ่ึงเปนเครื่องมือในการกําหนดความสงบ

สุขขององคกร  ตลอดจนประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน  และผลการวิจัยพบวา  องคกรใดมีผู

เพียบพรอม  ดวยคุณธรรม  จริยธรรม  องคกรนั้นจะมีแตความสงบสุขและเจริญกาวหนา  ในขณะเดียวกัน

หากคนในองคกรใดมีความบกพรองดานจิตใจ  ขาดคุณธรรมและจริยธรรม  แมองคกรนั้นจะมีความม่ังค่ังทาง

เศรษฐกิจ  ก็หาความสงบสุขไดยากและความม่ังค่ังก็ไมอาจคงอยูไดนาน        

เทศบาลตําบลศรีธาตุ  จึงไดจัดทํา”โครงการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติตาม

ประมวลจริยธรรม  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ”ใหกับพนักงานและเจาหนาท่ีเทศบาลตําบลศรีธาตุ  

๓. วัตถุประสงคของโครงการ 



๑. เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ  ตระหนักถึงความสําคัญของการนําเอาหลักคุณธรรมและ

จริยธรรมของหลักธรรมาภิบาลมาใชในการปฏิบัติงาน   

๒. เพ่ือเสริมสรางจิตสํานึก  คานิยม  และเสริมสรางคุณธรรม  จริยธรรม  ใหกับพนักงาน

เทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 

                   

-๒- 

 ๓.เพ่ือใหผูเขารวมโครงการฯ  ไดนําเอาหลักศีลธรรมจริยธรรมมาประยุกตใชในการดําเนิน

ชีวิตและการปฏิบัติงาน 

๔. เปาหมาย 

  ๑.คณะผูบริหาร/สมาชิกสภา   จํานวน  ๑๓  คน 

  ๒.พนักงานเทศบาล    จํานวน  ๒๖  คน 

  ๓.พนักงานครูเทศบาล    จํานวน    ๔  คน 

  ๔.ลูกจางประจํา     จํานวน    ๓  คน 

  ๕.พนักงานจาง     จํานวน  ๓๘  คน 

            รวม  ๘๔  คน 

๕. วิธีการดําเนินการ 

- ขออนุมัติเพ่ือจัดทําโครงการ  

- จัดเตรียมเอกสารในการอบรม 

- ดําเนินการตามแผนการอบรม 

- ประเมินผลการฝกอบรม 

- สรุปผลรายงานเสนอนายกเทศมนตรี 

๖. สถานท่ีในการดําเนินการ  

  หองประชุมเทศบาลตําบลศรีธาตุ  

๗.ระยะเวลาดําเนินการ 

  ๙  กันยายน  ๒๕๖๓ 

๘.งบประมาณ   

การดําเนินการตามโครงการในครั้งนี้ใชงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายท่ัวไป  

ประจําป  ๒๕๖๓   เทศบาลตําบลศรีธาตุ  แผนงานการบริหารท่ัวไป  งบดําเนินงาน คาใชสอยประเภท  

รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ   คาใชจายในการจัดฝกอบรมพัฒนาบุคลากรเทศบาลตําบลศรีธาตุ  

งบประมาณ   ตั้งไว ๕,๐๐๐.-บาท  มีงบประมาณคงเหลือ ๕,๐๐๐.-บาท รายละเอียดดังนี้ 



๑.)  คาอาหารวางพรอมเครื่องดื่มผูเขาอบรม   จํานวน  ๘๔  คนๆ ละ ๓๕  บาท/ ม้ือ                

จํานวน  ๑  ม้ือ  เปนเงิน   ๒,๙๔๐.-บาท 

รวมเปนเงินท้ังส้ิน    ๒,๙๔๐บาท 

หมายเหตุ : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจายแทนกันได 

 

๙. ผูรับผิดชอบโครงการ 

 สํานักปลัด  เทศบาลตําบลศรีธาตุ  อําเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี 

-๓- 

๑๐. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

          ๑. ผูเขารวมการฝกอบรมในโครงการฯ  ไดรับความรูและตัวอยางท่ีดีเก่ียวกับการนําเอาหลักศีลธรรม

จริยธรรมมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 ๒.ผูเขารวมโครงการฝกอบรมในโครงการฯ ไดตะหนักถึงการนําเอาหลักคุณธรรมและจริยธรรมมาใช

ในการดําเนินชีวิต 

 ๓.ผูเขารวมการฝกอบรมในโครงการฯ ไดบําเพ็ญประโยชนแกตนเองและผูอ่ืน 

 ๔.ผูเขารวมฝกอบรมในโครงการฯ มีจิตสํานึก  คานิยม  คุณธรรม  จริยธรรม  และการปองกันการ

กระทําผิดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน   

 
                   

    ลงชื่อ     ผูเขียนโครงการ 

     (นายปริพัตร  กันภัย) 

         นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 

     

ลงชื่อ    ผูเสนอโครงการ 

     (นางณัฐชยา  มะธิเกาปะ) 

     หัวหนาฝายอํานวยการ 

                             ลงชื่อ            ผูเสนอโครงการ 

                             (นางกุลจิรา  เขตบุญไสย) 

              หัวหนาสํานักปลัด 

                                            ................/................./................ 



 

ความเห็นปลัดเทศบาลตําบลศรีธาต ุ   ความเห็นนายกเทศมนตรีตําบลศรีธาตุ 

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

……………………………………………………………   ………………………………………………………………….. 
 

ลงชื่อ      ผูเห็นชอบโครงการ      ลงชื่อ         ผูอนุมัติโครงการ 

 (นางสําเนียง  รัตนโกเศศ)                      (นายไพศาล   อุปมะ) 

รองปลัดเทศบาลตําบลศรีธาตุ  รักษาราชการแทน        นายกเทศมนตรีตําบลศรีธาตุ 

ปลัดเทศบาลตําบลศรีธาตุ                                                                           

 

 

                                บันทึกขอความ 
สวนราชการ    สํานักงานเทศบาลตําบลศรีธาตุ  สํานักปลัด ฯ    

ท่ี    อด ๖๑๙๐๑/                                  วันท่ี         ธันวาคม  ๒๕๖๓ 

เรื่อง  ขออนุมัติจัดโครงการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม ประจําป  

         งบประมาณ ๒๕๖๔ 

…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….. 

เรียน    นายกเทศมนตรีตําบลศรีธาต ุ

 เรื่องเดิม  

ตามท่ีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ในฐานะองคกรกลางการบริหารงานบุคคลท่ีรับผิดชอบ

ดานการเสริมสรางวินัยการสรางจิตสํานึกในการเปนขาราชการท่ีดีตามรอยพระยุคลบาทไดกําหนดยุทธศาสตร

การพัฒนาขาราชการทองถ่ิน โดยในยุทธศาสตรท่ี ๒ กําหนดใหมีการพัฒนาขาราชการใหเปนคนดี มีความ

ซ่ือสัตยสุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัยและเขาถึงประชาชน โดยดําเนินการควบคูกับยุทธศาสตรการสงเสริม

คุณธรรม จริยธรรมในภาครัฐ เพ่ือใหทุกสวนราชการนําไปใชมุงเนนใหขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐมี

กระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมในการปฏิบัติงานท่ีมุงเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาระบบราชการ โดยยึด

หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตสํานึกพรอมท่ีจะปฏิบัติงานเพ่ือ

ประชาชนและแผนดิน สรางภูมิคุมกันดานจิตใจเพ่ือใหมีพฤติกรรมในเชิงสรางสรรค มีจิตสํานึกในการกระทํา

ความดี รูจักการใหการเสียสละและไมกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบอันเนื่องมาจากอํานาจหนาท่ีท่ีตน

ไดรับ ประกอบกับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 

๒๕๔๒ (แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) และระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตท่ี



เก่ียวของ ไดมีผลบังคับใชแลวตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ซ่ึงมีหลายสวนท่ีมีลักษณะเปนกฎหมายเทคนิค ท่ี

มุงปองปรามไมใหขาราชการกระทําการทุจริต โดยกําหนดเปนข้ันตอน/วิธีการท่ีตองดําเนินการใหถูกตอง

ครบถวนตามกระบวนการท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงถือเปนความเสี่ยงหากขาราชการไมทราบถึงการมีอยูหรือไม

เขาใจในวัตถุประสงคและเนื้อหาของกฎหมายดังกลาว   

  ขอเท็จจริง 

  จากเหตุผลดังกลาวขางตน  สํานักปลัดฯ จึงไดจัดทําโครงการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการ

ประพฤติตามประมวลจริยธรรมประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  ข้ึนตามแผนพัฒนาสี่ป๒๕๖๑-๒๕๖๔ (เพ่ิมเติมฉบับ

ท่ี ๓) ของเทศบาลตําบลศรีธาตุ หนา ๗๒ ประกอบแผนปองกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๔ ของเทศบาลตําบล

ศรีธาตุ   

 

  ระเบียบ/กฎหมาย 

  พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๓๑)  และ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖  แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี ๑๒ มาตรา ๕๐ (๙) 

หนาท่ีอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

 

 

 /ขอเสนอ… 

-๒- 

  ขอเสนอ 

 เห็นควรอนุมัติใหดําเนินการ  ขออนุมัติจัดโครงการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติ

ตามประมวลจริยธรรม และอบรมวินัย  คุณธรรม และจริยธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ ในวันพุธท่ี ๙  

ธันวาคม ๒๕๖๓   ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลศรีธาตุ 

  ซ่ึงโครงการดังกลาว สํานักปลัดไดตั้งงบประมาณไวในเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 

๒๕๖๔  แผนงานการบริหารท่ัวไป  งบดําเนินงาน  หมวดคาใชสอย ประเภทรายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติ

ราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจายหมวดอ่ืนๆ หนาท่ี ๑๓/๗๔ คาใชจายการโครงการสรางจิตสํานึกและตระหนักใน

การประพฤติตามประมวลจริยะธรรม ประจําป ๒๕๖๔ งบประมาณ ตั้งไว ๕,๐๐๐.- บาท   มีงบประมาณ

คงเหลือ  ๕,๐๐๐.-บาท   ใชในการดําเนินการตามโครงการในครั้งนี้   ไมไดใชงบประมาณ เนื่องจากจัดรวมกับ 

โครงการ/กิจกรรมขาราชการไทยไรทุจริตเนื่องในวันตอตานการทุจริตสากล     

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                              ลงชื่อ       

              (นายปริพัตร  กันภัย) 

                  นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 



 

 
     

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ฉบับใชแนบโครงการ) 

 

 

 

 

 

กําหนดการ 

โครงการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติตามประมวลจริยธรรม    

ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔  

๙  ธันวาคม ๒๕๖๓ 

ณ  หองประชุมเทศบาลตําบลศรีธาตุ ช้ัน ๒ 

****************** 

ตั้งแตเวลา  ถึงเวลา  การปฏิบัต ิ

๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๐๐ น. - ลงทะเบียน 

    สถานท่ีดําเนินการ  บริเวณหนาอาคารสํานักงาน ทต.ศรธีาต ุ

๐๙.๐๐ น.  ๐๙.๑๕ น.  นายกเทศมนตรี คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล 

ความเห็นของปลัดเทศบาล 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

(ลงชื่อ)                             

               (    นางศรินยา  จันพลา   ) 

               ปลัดเทศบาลตําบลศรีธาต  

 

ความเห็นของนายกเทศมนตรี 

………………………………………………………………………

……………………………………………………………………. 

(ลงชื่อ)                             

               (    นายไพศาล  อุปมะ   ) 

              นายกเทศมนตรีตําบลศรีธาต  

 

ความเห็นของหัวหนาสํานักปลัด

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

………………………………………………………………. 

(ลงชื่อ)                            .  

         (    นางกุลจิรา    เขตบุญไสย  ) 

                    

ความเห็นของหัวหนาฝายอํานวยการ

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

……………………………………………………………. 

(ลงชื่อ)                            .  

         (    นางณัฐชยา  มะธเิกาปะ  ) 

                



ลูกจางประจํา  พนักงานจาง  พรอมกันท่ีหนาอาคารสํานักงาน ทต.ศรธีาต ุ

    พิธีกรสั่งจัดแถว  เพ่ือรับฟงการประกาศเจตจํานง ตอตานการทุจริต 

๐๙.๑๕ น. - ๐๙.๔๕ น. - นายกเทศมนตรีฯ อานประกาศเจตจํานง ตอตานการทุจริต เนื่องในวันตอตาน

การทุจริตสากล ๙  ธันวาคม ๑๕๖๓ 

   - นายกเทศมนตรี มอบนโยบายการปฏิบัติงาน ประมาณ ๑๕ นาที 

   - บันทึกภาพ / เขาหองประชุม ชั้น ๒ 

    - พิธีกรสั่งเลิกแถว/เชิญกลุมเปาหมายเขาหองประชุม   

    สถานท่ีดําเนินการ  บริเวณหองประชุม ช้ัน ๒ 

๐๙.๔๕ น.   - แจกแบบแบบประเมิน/แจกเอกสาร / คูมือการอบรม 

๑๐.๐๐ น.   - นายอําเภอศรีธาตุ  ประธานในพิธีเดินทางมาถึง   

(นั่งพักท่ีโซฟารับรองในหองประชุม ประมาณ ๕ นาที) 

   - นายกเทศมนตรี  กลาวรายงานวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม/โครงการ 

   - นายอําเภอศรีธาตุ  กลาวเปดการอบรม 

 ๑๐.๐๐ น. - ๑๐.๔๕ น. - รับฟงบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลประโยชนทับซอนและปญหาการทุจริตคอรัปชัน 

ไมใชเรื่องไกลตัว” โดย นายอําเภอศรีธาตุ   

๑๐.๔๕ น. - ๑๑.๐๐ น.  พัก ๑๕ นาที 

๑๑.๐๐ น. - ๑๑.๔๕ น. - รับฟงบรรยายพิเศษ  “เรื่องการสรางจิตสํานึกและตระหนักในการประพฤติตาม

ประมวลจริยธรรม”  ( นายอําเภอศรีธาตุ)   

๑๑.๔๕ น - ๑๒.๐๐ น. - พิธีปดการอบรม โดย นายกเทศมนตรีฯ 

    เก็บแบบประเมิน 

****************** 

หมายเหต ุ กาํหนดการอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

  

 


	รับฟังบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อนและปัญหาการทุจริตคอรัปชัน ไม่ใช่เรื่องไกลตัว” โดย นายอำเภอศรีธาตุ  

