
 
โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 

เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2564 
 วันท่ี  26  พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  

ณ วัดพระนารายณมหาราช อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา  
                                             ------------------------------------ 

เทศบาลนครนครราชสมีา จัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริตข้ึนเพ่ือ
เปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข รูจักความ
พอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและ ขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพตอตนเอง 
ตอการ ทํางาน ตอ เ พ่ือนรวมงาน ตอผู มาขอรับบริการตอผูบั ง คับบัญชา และตอประเทศชาติ
บานเมือง                 มีวัตถุประสงค เพ่ือสรางจิตสํานึก เสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรม การปองกันและ
ตอตานการทุจริต ปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือน 
รวมงาน ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝง
ข้ึนในจิตใจจนเกิดจิตสํานึกท่ีดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต และเพ่ือเปนการปองกันการทุจริต 

 

 

 



โครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 
เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2564 

---------------------- 
1.หลักการและเหตุผล  

 ตามท่ีจังหวัดนครราชสีมาแจงวา สํานักงาน ป.ป.ช.กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา
แผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต (พ.ศ.2560-2564) โดยแจงใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ
รายงานผลโครงการ/กิจกรรม/มาตรการตามแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริต เพ่ือยกระดับผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมุงสูการเปนประเทศท่ีมี
มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เปนสังคมมิติใหมท่ีประชาชนไมเพิกเฉยตอการทุจริต ทุกรูปแบบ โดยไดรับ
ความรวมมือจากฝายการเมือง หนวยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษรักษาผลประโยชนของชาติ
และประชาชน  

บุคลากรหรือทรัพยากรบุคคลในองคกรเปนรากฐานสําคัญยิ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนองคกรไปสู 
ความสําเร็จ ท้ังในดานคุณภาพ และประสิทธิผล องคกรจะประสบความสําเร็จไดข้ึนอยูกับบุคลากรมีความรู
ความสามารถ มีทักษะในการปฏิบัติงานในบทบาทหนาท่ีนั้นๆ ไดอยางถูกตองและเหมาะสม นอกจากมีความรู 
ความสามารถแลว บุคลากรยอมตองมีคุณธรรมจริยธรรมในจิตใจเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการปองกันการทุจริต 
มีจรรยาบรรณ คานิยม บุคลิกภาพ เปนตัวชี้นําในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี โดยยึดม่ันในหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีดี มีความซ่ือสัตยสุจริต รับผิดชอบ ทุมเท เสียสละ ตอหนวยงาน ตอเพ่ือนรวมงานและ 
ผูมาขอรับบริการ หรือรักษาผลประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ ซ่ึงจะนําพาองคกรหรือหนวยงานจะ
มุงไปสูความเจริญยิ่งข้ึน มีความโปรงใส มีการปองกันการทุจริต สามารถตรวจสอบไดตามหลักธรรมาภิบาล 
และการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  

เทศบาลนครนครราชสมีา จึงไดจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริตข้ึน
เพ่ือเปนการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสามารถ
นํามาประยุกตใชในการปฏิบัติงานใหหางไกลจากการทุจริต และการดําเนินชีวิตประจําวันไดอยางปกติสุข  
รูจักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายและ ขอบังคับ มีเจตคติท่ีดี มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตอตนเอง ตอการทํางาน ตอเพ่ือนรวมงาน ตอผูมาขอรับบริการตอผูบังคับบัญชา และตอประเทศชาติ
บานเมืองตอไป  
2. วัตถุประสงค  

2.1 เพ่ือสรางจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ี 
  2.2 เพ่ือเสริมสรางวินัยคุณธรรม จริยธรรม การปองกันและตอตานการทุจริต 

2.3 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ คานิยมและเจตคติของบุคลากรตอองคกร ตอการทํางาน ตอเพ่ือน 
รวมงาน ตอผูมาขอรับบริการและตอผูบังคับบัญชาใหดียิ่งข้ึน  

2.4 เพ่ือใหสถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกฝงข้ึนในจิตใจจนเกิดจิตสํานึกท่ีดีมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซ่ือสัตย สุจริต และเพ่ือเปนการปองกันการทุจริต 
3. กลุมเปาหมาย  
 พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง จํานวน  50  คน และประชาชนท่ัวไป 
4. พ้ืนท่ีดําเนินการ   
  วัด หรือ สถานปฏิบัติธรรมในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา 
5. ระยะเวลาดําเนินการ   
 ปงบประมาณ 2564 
 
 



6. วิธีการดําเนินการ 
  6.1 ติดตอประสานและขอความรวมมือ (วัด/สถานปฏิบัติธรรม)  

6.2 จัดทํารายละเอียดโครงการฯ และวิธีการดําเนินงาน 
6.3 ประชาสัมพันธใหบุคลากรภายในท่ีสนใจเขารวมโครงการฯ 
6.4 ติดตามและประเมินผลโดยวิธีตอบแบบสอบถามท้ังกอนและหลังรวมโครงการ 
6.5 รายงานผลการดําเนินการใหผูบังคับบัญชาทราบ 

7. งบประมาณ  
ไมใชงบประมาณ  

8. ผูรับผิดชอบโครงการ  
ฝายนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลนครนครราชสีมา  

9. ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
9.1 บุคลากรมีทัศนคติ คานิยม ความซ่ือสัตยสุจริต มีเจตนารมณการปองกัน และตอตานการทุจริต 
9.2 ปลูกจิตสํานึกใหบุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรม รวมไปถึงพฤติกรรมการทํางาน ตอผูมาขอรับ

บริการและผูบังคับบัญชา ดียิ่งข้ึน 
9.3 มีการบูรณาการรวมกันระหวางเทศบาลนครนครราชสมีา สถาบันทางศาสนา และประชาชน  

 
 

 
                    (ลงชื่อ)                                              ผูจัดทําโครงการและผูเสนอโครงการ 

                                           ( นางสาวสุภาพร  กาแกว ) 

                                                หัวหนาฝายนิติการ 

         

 

    (ลงชื่อ)                                               ผูตรวจสอบโครงการ 

                                             ( นางกัลยนภัส  วรรณวิจิตร ) 

                                         ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 
 

   (ลงชื่อ)                                              ผูเห็นชอบโครงการ 

                                                   ( นายกัมปนาท บุตรโต ) 

  รองปลัดเทศบาลนครนครราชสีมา 

 
 

   (ลงชื่อ)                                              ผูอนุมัติโครงการ 

                                              (นายพงษเลิศ  สุภัทรวณิชย) 

                                       รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน 

                                           นายกเทศมนตรีนครนครราชสีมา  
 

 

 



              บันทึกขอความ 
สวนราชการ  ฝายนิติการ  กองวิชาการและแผนงาน   เทศบาลนครนครราชสีมา 

ท่ี 66/2563                                    วันท่ี   27    พฤศจิกายน 2563  

เรื่อง  รายงานผลโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต ประจําปงบประมาณ 2564 
 

เรียน  ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน 
  

ตามท่ี  ฝายนิติการ กองวิชาการและแผนงาน ไดจัดทําโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปองกันการทุจริต เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2564 โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหผูเขารวม
โครงการไดรับความรู มีคุณธรรม จริยธรรม ปองกันและตอตานการทุจริต วันท่ี 26 พฤศจิกายน  2563  
ณ วัดพระนารายณมหาราชวรวิหาร อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ความละเอียดแจงแลวนั้น 

 

บัดนี้ การดําเนินการดังกลาวเสร็จสิ้นแลว ขอสรุปผลการดําเนินการตามแบบประเมินผล ดังนี้ 
ดานกระบวนการ/ข้ันตอนการใหบริการ  

1. การประชาสัมพันธและแจงขอมูลการจัดฝกอบรม ผลการประเมินอยูในระดับมาก  
2. การติดตอประสานงาน ผลการประเมินอยูในระดับมาก 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 
3. ความพรอมและตั้งใจในการบริการ ผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 
4. การตอนรับและปฏิสัมพันธ ผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 
5. ความเหมาะสมของสถานท่ีจัดโครงการ ผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 
6. ความเหมาะสมของเครื่องมือและอุปกรณ ผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 

ดานคุณภาพการใหบริการ 
7. ความรูท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ ผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 
8. การนําเอาความรูไปประยุกตใชในการทํางาน ผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 
9. ระยะเวลาการเขารวมโครงการ ผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 

วิทยากรผูอบรม 
10.  ความรูความสามารถของวิทยากร ผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 
11.  เทคนิคการถายทอดของวิทยากร ผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 
12.  การเปดโอกาสใหสวนรวมในการทํากิจกรรมและแสดงความคิดเห็น ผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 
13. บุคลิกภาพของวิทยากร ผลการประเมินอยูในระดับมากท่ีสุด 

 

เห็นควรนําเรียนปลัดเทศบาลและนายกเทศมนตรีเพ่ือโปรดทราบ  
 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 

 
(นางสาวสุภาพร  กาแกว) 

หัวหนาฝายนิติการ 

 

 



ภาพถายการจัดโครงการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปองกันการทุจริต 

เทศบาลนครนครราชสีมา ประจําปงบประมาณ 2564 

วันท่ี 26 พฤศจิกายน  2563  ณ วัดพระนารายณวรวิหาร อําเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

 

 





 

 



ผลการประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ดานกระบวนการ / ข้ันตอนการใหบริการ 

 

 

 

 

 

 



ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ 

 

 

 

 

ดานสิ่งอํานวยความสะดวก 

 

 

 

 



ดานคุณภาพการใหบริการ 

 

วิทยากรผูอบรม 

 

 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ 

- เปนโครงการท่ีดีและมีประโยชน ควรจัดตอเนื่องทุกเดือน 

- ควรเพ่ิมเวลาในการจัดโครงการใหมากกวานี้ 

- เครื่องเสียงไมคอยดัง  

 

 


