
แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม 
และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แแปIไ&}กา111'??เ^าง!ฟ้ปปีเโโ!*:จ*เ/ร*}V II/เ*เป้0 1 เทร*;&ตช040ฬ์.'71รน!Vเาว:/(''ง,/ว*:/ศ?*7?3?โมรา*I 1เ19จำปีงมป**มาณ ๖๕๖*:



แผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรมจริยธรรม ะป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวั& .รศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ท ี่ โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวข้ีวัด 
(X?!)

ระยะเวลาดำเนินการ 
(ไตรมาส)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดขอบ 
โครงการ

๑ ๒ ๓ ๔
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้หลักธรรมาภิบาล 

แผนงาน ะ บริหารงานท่ัวไป
เ^ -ป *ุ ? ^

พัฒนาศักยภาพ •เพ่ือส่งเส่ริมให้บุคลากรมี เชีงปริมาณ ะ มีกิจกรรม จำนวนบุคลากร
บุคลากร ค่านิยมการทำงานเป็นทีม พัฒนาบุคลากร โดยการ เนลังกัดใต้รับการ
องค์การบริหาร ปลูกฝ็งทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร แ ก อบรม สัมมนา ประขุม พัฒนาร้อยละ ๘๐
ส่วนจังหวัด และมีจิตปริการสาธารณะ เซิงปฏิบัติการ แ ก ปฏิบัติ ข้ึนไป
นครศรีธรรมราช - เพ่ือเสริมสร้างให้บุคลากร หริอทำกิจกรรมอ่ืนท่ี
- กิจกรรมท่ี ๒ มีคุณธรรมและจริยธรรม เกี่ยวข้องตามความจำเป็น
ส่งเสริมการ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี และเหมาะสม
ทำงานเป็นทีม และสามารถน่าหลักคุณธรรม เซิงคุณภาพ ะ บุคลากร
สร้างจิตสำนึกรัก จริยธรรมไปประยุกต์ใข้ในการ ทำงานเป็นทีม และมี
องค์กรและ ดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน จิตสำนึกบริการสาธารณะ
จิตบริการ - เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและ บุคลากรมีความรู้ความ
สาธารณะของ ความโปร่งใสในการ เข้าใจเก่ียวกับคุณธรรมและ
ข้าราชการ ดำเนินงานของหน่วยงาน จริยธรรม ยีดหลักธรรมาภิบาล
ลูกจ้างประจำ บุคลากรตระหนักถึงวิธีการ
พนักงานจ้าง และมาตรการป้องกันการ
- กิจกรรมท่ี ๓ ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ
เสริมสร้าง อย่างมีหลักธรรมาภิบาล
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ป้องกันการ
ทุจริตของ
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด

๘๕0,000.- - บุคลากรมีค่านิยมการทำงาน 
เป็นทีม มีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร 
และมีจิตบริการสาธารณะ
- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับคุณธรรมและจริยธรรม 
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี 
และสามารถนำหลักคุณธรรม 
จริยธรรมไปประยุกตไข้ในการ 
ดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาบ
- บุคลากรมีคุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงาน ตระหนักถีงวิธการ 
และมาตรการป้องกันการทุจริต 
ในหน่วยงานภาครัฐอย่างมีหลัก 
ธรรมาภิบาล

กองการเจ้าหน้าที่

แผนปฏิบ้ตการเส?มสร้างวปัยคแ!3รรมจ?ยธรรม และปีองกันการทุจ?ทขององค์การน?มารต่วนจังนวัดนครศ?ธรรมราช I ประจำปีงนประมาณ ๖๕๖๕



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ี'วัด
(X?!)

ระยะเวลาดำเนินกา 
(ไตรมาส)

งบประมาณ ผลลัพธ์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดขอบ 
โครงการ

๑ ๒ ๓
๒. เชิดชู๓ ยรติ 

บุคลากรดีเด่น
เพ่ือเชิดชูเกียรติให้กับผู้ได้รับ 
การคัดเลือกเป็นบุคลากร 
ดีเด่น สร้างขวัญและกำลังใจ 
สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ 
หน้าท่ีของบุคลากร 
ในลังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เชิงปริมาณ ะ คัดเลือก 
บุคลากรดีเด่นจำนวน ๔ 
ประเภท และ ๑ ทีม ดังน้ี 
๑. ข้าราชการประเภท 
บริหารท้องถ่ินหรือ 
อำนวยการท้องถ่ินรวมถีง 
ผู้บรีหารสถานศึกษา 
๒. ข้าราชการประเภท 
วิชาการหรือประเภทท่ัวไป 
หรือสายงานนิเทศการศึกษา 
๓. ข้าราชการครูหรือ 
พนักงานจ้าง ตำแหน่งผู้ช่วยครู 
๔. ลูกจ้างประจำหรือ 
พนักงานจ้าง 
๕. ทีม อบจ.นศ. ดีเด่น 
(7!า6 ช651: เ6ล1ากผ(ว!'!ง)
เชิงคุณภาพ ะ สร้างขวัญ 
และกำลังใจ แรงจูงใจในการ 
ปฏินัติหน้าท่ี1ของ1ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำและพนักงาน 
จ้าง องค์การบริหารส่วน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เชิงปริมาณ ะ
บุคลากรท่ีได้รับการ 
คัดเลือกเป็บุคลากร 
ดีเด่น
๑. ข้าราชการประ๓ท 
บริหารท้องถ่ินหรือ 
อำนวยการท้องถ่ิน 
รวมถึงผู้บริหาร 
สถานศึกษา จำนวน 
๑ คน
๒. ข้าราชการประ๓ท 
วิชาการหรือประ๓ท 
ท่ัวไป หรือสายงาน 
นิเทศการศึกษา 
จำนวน ๑ คน 
๓. ช้าราชการครู 
หรือพนักงานจ้าง 
ตำแหน่งผู้ช่วยครู 
จำนวน ๑ คน 
๔ ลูกจ้างประจำห่รอ 
พนัโ๓นจ้างจำพน ๑คน 
๕. ทีม อบจ.นศ. ดีเด่น 
คา6 เว65เ1!0ลกาพเ0โเวั 
จำนวน ๑ ทีม 
เชิงคุณภาพ ะ 
แบบสอบถามถึง 
ขวัญและกำลังใจ 
แรงจูงใจ
ในการปฎินัติงาน

๒๐,๐๐๐.- ผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากร 
ดีเด่นได้รับการเชิดชูเกียรติ 
สร้างขวัญกำลังใจ และสร้าง 
แรงจูงใจ
ในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

กองการเจ้าหน้าที่

แผนปปีปฅ๊การเต?มสร้างวํนัยทุณธรรมจ?ยธรรม และปีองกันการทุจ?ตขององค์การบ?หารส่วนจังหวัดนครค?ธรรมราจ I ประจำปีงบประมาณ 10๕๖๕



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวชี้'วัด 
(* ? |)

ระยะเวลาดำเนินกา 
(ไตรมาส)

งบประมาณ ผลลัพธ์ท ีค่าดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดขอบ 
โครงการ

๑ ๒ ๓ ๔
๓. จัดทำจดหมาย 

ข่าวเผยแพร่ 
ความรู้ด้านวินัย 
คุณธรรมและ 
จริยธรรม 
ของข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง 
ชององค์กร 
ปกครองส่วน 
ท้องถ่ิน ปีท่ี ๗

- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และความรู้ด้านวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม
ให้กับข้าราชการ 
ลูกจ้าฟระจำ และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
- เพ่ือให้ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
ชององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ใช้ความรู้ท่ี'ใด้รับเป็น 
แนว,ทาง'ในการปฎินัติ 
ราชการได้อย่างถูกต้อง
- เพ่ือให้ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เกิดจิตสำนึก และมีความ 
ตระหนักรู้ในการเป็น 
ข้าราชการท่ีดี และ 
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีดี

เซิงปริมาณ ะ จดหมายข่าว 
เผยแพร่ความรู้ด้านวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรม
จำนวน ๑๒ ฉบับ 
เชิงคุณภาพ ะ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และพนักงาน 
จ้าง ในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้รับข้อมูลข่าวสารและ 
ความรู้ด้านวินัยคุณธรรม 
และจริยธรรม

เซิงปริมาณ ะ
จำนวนของจดหมาย 
ข่าวเผยแพร่ความรู้ 
ด้านวินัยคุณธรรม 
และจริยธรรม 
จำนวน ๑๒ ฉบับ 
เชิงคุณภาพ ะ 
สถิติเร่ืองร้องเรียน 
การทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

- ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ 
ด้านวินัย คุณธรรมและ 
จริยธรรมอย่างต่อเนื่อง
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สามารถปฏิบัติราชการได้อย่าง 
ถูกต้อง
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
เกิดความตระหนักรู้ในการเป็น 
ข้าราชการที่ดี และเจ้าหน้าที่รัฐ 
ท่ีดี

กองการเจ้าหน้าที่V

แผนปฏิปีตการเสรมสร้างวินัยคณธรรมจรยธรรม และปีองกันการ?}จวิฅขององค์การบวิหารส่วนจังหวัดนครควิธรรมราช I ประจำปีงบประมาณ ๖๕๖๕



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด 
(X?!)

ระยะเวลาดำเนินกา 
(ไตรมาส)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ 
โครงการ

๑ ๒ ๓ (ริ?
(5̂. จัดทำจดหมาย 

ข่าว “อ,บจ.นศ. 
ร่วม{เองกันและ 
ต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชัน 
ป ีท ี่๖ ”

- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวลาร 
และความรู้เก่ียวกับการ 
{เองกันและต่อต้านการ 
ทุจริต ให้กับข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช
- เพ่ือให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช รู้เท่าทันถึง 
รูปแบบการทุจริตคอร์รัปชัน 
และลามารถนำความรู้
ท่ีได้รับ{เองกันตนเอง 
ให้ห่างไกลจากการทุจริต 
คอร์รัปชัน
- เพ่ือให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช มีจิตสำนึก 
ในการต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปชัน เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของส่วนรวม 
และประเทศชาติ

เซิงปริมาณ ะ จดหมายข่าว 
“อบจ.นศ. ร่วม{เองกันและ 
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
จำนวน ๑๒ ฉบับ 
เซิงคุณภาพ ะ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และพนักงาน 
จ้างในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้รับข้อมูลข่าวสารและ 
ความรู้เก่ียวกับการ{เองกัน 
และต่อต้านการทุจริต

เซิงปริมาณ ะ
จำนวนชองจดหมาย 
ข่าว “อบจ.นศ.
ร่วมป้องกันและ 
ต่อต้านการทุจริต 
คอรัรัปชัน 
จำนวน ๑๒ ฉบับ 
เซิงคุณภาพ :
การประเมิน 
ประสิทธิภาพๆ 
(แก/ป ด้านท่ี ๕ 
ธรรมาภิบาล 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๐

- ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างชององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้รับข้อมูลข่าวสารและความรู้ 
เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้าน 
การทุจริตอย่างต่อเนื่องทุกเดือน
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
รู้ถึงรูปแบบการทุจริตคอร์รัปชัน 
สามารถป้องกันตนเองให้ 
ห่างไกลจากการทุจริต 
คอร์รัปชันได้
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีจิตสำนึกในการต่อต้านการ 
ทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อรักษา 
ผลประโยชน์ของส่วนรวมและ 
ประเทศชาติ

กองการเจ้าหน้าที่

แผนปฏํปต๊'การเส?มสร้างวํป้'ยๆณ5รรมจ?'ยสรรม แตะป้องกันการทุจ?ตขององค์การV?หารส่วนจังVวัดVศรศ?5รรมราจ I ประจำปีงนประมาณ ๖๕๖๕



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์
เป ้าห มาย

(ผลผล ิตของโครงการ)

ตัวขี้'วัด 
(* ? |)

ระยะเวลาดำเน ิน กา 
(ไตรมาส)

งบประมาณ ผลล ัพธ ์ท ี่คาดว่าจะได ้ร ับ ผ ู้ร ับผ ิดขอบ 
โครงการ

๑ ๒ ๓ (ริ̂
๕. จัดทำจดหมาย 

ข่าวเผยแพร่ 
ความรู้ทาง 
กฎหมายด้าน 
วินัยและคดี 
ปกครอง ปีท่ี ๕

- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
และความรู้เก่ียวกับกฎหมาย 
ด้านวินัยและคดีปกครอง 
ให้กับข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราฃ
- เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความ 
เข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย 
ด้านวินัยและคดีปกครอง 
ให้กับข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างชององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช
- เพ่ือให้ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช นำความรู้ 
ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการ 
ปฏิบัติงานและ
ชีวิตประจำวันได้

เชิงปริมาณ ะ จดหมายข่าว 
เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย 
ด้านวินัยและคดีปกครอง 
จำนวน ๑๒ ฉบับ 
เชิงคุณภาพ ะ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช ได้รับ 
ข้อมูลข่าวสารและความรู้ 
เก่ียวกับกฎหมายด้านวินัย 
และคดีปกครอง

เชิงปริมาณ ะ
จำนวนชองจดหมาย 
ข่าวเผยแพร่ความรู้ 
ทางกฎหมาย 
ด้านวินัยและคดี 
ปกครอง จำนวน 
๑๒ ฉบับ
เชิงคุณภาพ ะ สถิติ 
เร่ืองร้องเรียนการ 
ทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบของ 
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

X - ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได้รับข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ 
กฎหมายด้านวินัยและ 
คดีปกครองท่ีทันสมัยเข้ากับ 
เหตุการณ์บ้านเมืองที่เป็น 
ปิจจุบันอย่างต่อเนื่อง
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างชององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
มิความรู้ความเข้าใจ
ทางกฎหมายด้านวินัยและ 
คดีปกครองเพ่ิมมากข้ึน
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างชององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สามารถนำความรู้'ท่ีได้รับ
ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
และชีวิตประจำวันได้

กองการเจ้าหน้าที่

แผVปปี}]ตการเต?มสร้างวํนั'ฃๆณ5รรมจ?ย5รรม และปีองค์'น!าารๆจ?ตขององค์การบ?หารส่วนจังหวัดนครค?5รรมราช I ประจำปีงบประนาณ ๖๕๖๕



ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช ีวั้ด 
(X?!)

ระยะเวลาดำเนินกา 
(ไตรมาส)

งบประมาณ ผลลัพธท์ ีค่าดว่าจะได้รับ ผ ูร้ับผิดชอบ 
โครงการ

๑ ๒ ๓ ๔
๖. จัดทำจดหมาย 

ข่าวเผยแพร่ 
ความรู้ 
ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับ 
กฎหมายสามัญ 
ประจำบ้าน

เพื่อเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจเก่ียวกับ 
กฎหมายท่ีจำเปีน 
ในชีวิตประจำวัน

เชิงปริมาณ ะ จดหมายข่าว 
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ 
เก่ียวกับกฎหมายสามัญ 
ประจำบ้าน จำนวน 
๑๒ ฉบับ
เชิงคุณภาพ ะ ข้าราชการ 
ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้าง ในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช ได้รับข้อมูล 
ข่าวสารและความรู้เก่ียวกับ 
กฎหมายท่ีจำเป็น 
ในชีวิตประจำวัน

เชิงปริมาณ ะ
จำนวนชองจดหมาย 
ข่าวเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ 
กฎหมายสามัญ 
ประจำบ้าน จำนวน 
๑๒ ฉบับ
เชิงคุณภาพ ะ สถิติ 
เร่ืองร้องเรียน 
การทุจริตและ 
ประพฤติมีชอบชอง 
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด 
องค์การบริหารส่วน 
จังหวัด
นครศรีธรรมราช

/ - ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างชององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และผู้ที'สนใจ ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ 
กฎหมาย เพ่ือป้องกันไมให้ 
กระทำความผิด
- ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างชององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และผู้ท่ีสนใจ ตระหนักว่า 
กฎหมายเป็นสิ่งจำเป็น และ
ไม่ใช่เร่ืองยุ่งยากอย่างที่คีดและ 
กฎหมายเป็นส่ิงท่ี “ย่ิงรู้ย่ิงดี 
ย่ิงเข้าใจก็ย่ิงมีประโยชน์กับ 
ตัวเราเอง”

กองการเจ้าหน้าที่

๗. จิตอาสา “เรา 
ทำความดีด้วย 
หัวใจ” บำเพ็ญ 
สาธารณประโยชน์

เพ่ือให้บุคลากรขององค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราชมีความคิด 
ริเร่ิมสร้างสรรค์ในการจัด 
กิจกรรมเพ่ือสังคมและ 
สาธารณะประโยชน์มีส่วน 
ร่วมเกิดความรักสามัคคี 
รู้จักการทำงานเป็นทีม และ 
ส่งเสริมการมีจิตสาธารณะ 
รวมท้ังปลูกฝัง และสร้าง 
จิตสำนึกในการบำเพ็ญตน 
ให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ

เชิงปริมาณ ะ ดำเนิน 
โครงการจิตอาสา “เราทำ 
ความดีด้วยหัวใจ” บำเพ็ญ 
สาธารณะประโยชน์ตาม 
สถานท่ีราชการ วัด โรงเรียน 
สถานท่ีท่องเท่ียว 
สวนสาธารณะ และสถานท่ี 
อ่ืน  ๆในจังหวัด 
นครศรีธรรมราช ปีละ ๔ คร้ัง 
เชิงคุณภาพ ะ ผู้เข้าร่วม 
โครงการฯได้แสดงความ 
สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

เชิงปริมาณ ะ
จำนวนคร้ังท่ีเข้าจัด 
โครงการหรือร่วม 
กิจกรรมจิตอาสาฯ 
จำนวน ๔ คร้ัง 
เชิงคุณภาพ ะ 
ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ 
น้อยกว่า ๑๐๐ คน/ 
คร้ัง

\ ๑๐๐,๐๐๐.- สำนักปลัด 
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด

/ '

แผนปฦบท๊การเส?มสร้างวํปัยคณธรรมจ?ยธรรม และป้องกันการทุจ?ตขององค์การน?หารส่านจังหวัดนกรห?ธรรมราจ I ประจำปีงบประมาณ 10๕๖๕



ท โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตชองโครงการ)

ตัวช้ีวัด 
(X?!)

เสริมสร้าง - เพ่ือส่งเสริมให้ประซาซน เชิงปริมาณ ะ ผู้บริหาร เชิงปริมาณ ะ ร้อยล
ความรู้เก่ียวกับ มีความเข้าใจเก่ียวกับ ท้องถ่ิน สมาซิกสภาท้องถ่ิน ของกลุ่มเป๋าหมาย
ประชาธิปไตย การเมืองการปกครอง ข้าราชการหรือพนักงานส่วน ท่ีได้รับการอบรม
และการมี ระบอบประชาธิปไตยอันมี ท้องถ่ิน ผู้บริหาร เซิงคุณภาพ : ร้อยล
ส่วนร่วมชอง พระมหากษ้ตรีย์ทรงเป็น สถานศึกษา ครู นักเรียน ของกลุ่มเป๋าหมาย
ประชาชนในการ ประมุข ในสถานศึกษา เด็ก เยาวชน ได้ผ่านการอบรม
ปกครองท้องถ่ิน - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ และกลุ่มองค์กรต่างๆ ได้รับความรู้

ประซาซนในการพัฒนา ในจังหวัดนครศรีธรรมราช มาพัฒนาตนเอง
ท้องถ่ิน จำนวน ๒๐๐ คน ให้เป็นผู้นำในการ
- ส่งเสริมให้ประชาซนรู้สิทธิ เชิงคุณภาพ ะ ผู้อบรม พัฒนาท้องถ่ิน
และหน้าท่ี มีคุณธรรม มีความรู้ความเข้าใจและ ตามระบบ
จริยธรรม มีจิตสำปีก สามารถนำความรู้เก่ียวกับ ประชาธิปไตย
สาธารณะในการดำเนินชีวิต ประชาธิปไตยเพ่ือรณรงค์ให้
ตามวิถีประชาธิปไตย เกิดการมีส่วนร่วมและ
สร้างเครือข่ายภาค ปฎิบัติตนอย่างถูกต้อง
ประซาขนในการพัฒนา ในการปกครองท้องถ่ิน
ท้องถ่ิน ภายใต้การปกครองในระบบ 

ประฃาธิปไตย

ระยะเวลาดำเนินกา งบประมาณ
(ไตรมาส)

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิบญญาท้องถิน 
แผนงาน ะ การศึกษา

๙. ส่งเสริม - เพ่ือพัฒนานักเรียนให้มี เชิงปริมาณ ะ โรงเรียนใน เชิงปริมาณ ะ
คุณธรรม คุณธรรม จริยธรรม และ สังกัดองค์การบริหารส่วน โรงเรียน'ในสังกัด
จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ตาม จังหวัดนครศรีธรรมราช องค์การบริหารส่วน
นักเรียน หลักสูตร จำนวน ๕ โรง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนในสังกัด - เพ่ือให้ผู้เรียนทุกคนได้รับ เชิงคุณภาพ ะ นักเรียน จำนวน ๕'โรง จัด
องค์การบริหาร การพัฒนาคุณธรรม โรงเรียนในสังกัดฯ ร้อยละ กิจกรรมส่งเส่รีม
ส่วนจังหวัด จริยธรรม มีจิตสำนึก ๙๐ มีคุณธรรม จริยธรรม มี คุณธรรม จริยธรรม
นครศรีธรรมราช ของการเป็นคนดี จิตสำนึกของการเป็นคนดี เชิงคุณภาพ ะ

นักเรียนโรงเรียนใน

๒ ๓

* ๒๐๐,๐๐๐.-

๑๕๐,๐๐๐.-

ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๐๐ คน 
ได้ผ่านการอบรม ได้รับความรู้ 
มาพัฒนาตนเอง ให้เป็นผู้นำ 
ในการพัฒนาท้องถ่ิน ตามระบบ 
ประชาธิปไตย

- นักเรียนในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช เป็นผู้มี 
คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม 
ท่ีพึงประสงค์ตามหลักสูตร
- นักเรียนในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช มีคุณธรรม 
จริยธรรม สามารถนำไป

ผู้รับผิดชอบ’ 
โครงการ

สำนักงาน 
เลขานุการ 
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด

■ไ' ^ ^ 2 ป่นั

กองการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม
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ท่ี โครงการ วัตถุประสงค์ เป้าหมาย
(ผลผลิตของโครงการ)

ตัวช้ีวัด
( ผ 9เ)

ระยะเวลาดำเนินกา' 
(ไตรมาส)

งบประมาณ ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ ผู้รับผิดชอบ' 
โครงการ

๑ ๒ ๓ (รถ่ิ
สังกัดฯ ท้ัง ๕  โรง เข้า 
ร่วมกิจกรรมส่งเส่ริม 
คุณธรรมจริยธรรม

ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑๐. ส่งเสริม 
ประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน

- เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ 
และผิกตนเองเก่ียวกับ 
การใช้สิทธิเสรีภาพ 
ความเสมอภาคและ 
หน้าท่ีตามระบอบ 
ประชาธิปไตย
- เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ 
เรียนรู้เก่ียวกับ 
ประชาธิปไตยโดยการ 
ปฏิบัติจริง
- เพ่ือให้มีคณะกรรมการ 
นักเรียนในโรงเรียน

เชิงปริมาณ ะ โรงเรียน 
ในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 
จำนวน ๕  โรง 
เชิงคุณภาพ ะ นักเรียน 
โรงเรียนในสังกัดฯ ทุก 
คนมีนิสัยรักความเป็น 
ประชาธิปไตยและ 
นำไปใช้ในชีวิตประจำวันห 2/ได

เซิงปริมาณ ะ
โรงเรียนในสังกัด 
องค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 
จำนวน ๕  แห่ง 
จัดกิจกรรม 
เลือกต้ังสภา 
นักเรียน 
เชิงคุณภาพ ะ 
โรงเรียนในสังกัด 
ฯ ท้ัง ๕  แห่ง มี 
คณะกรรมการ 
สภานักเรียน

/ \ (5)0^0,000.- - นักเรียนในโรงเรียนใน 
สังกัดองค์การบริหารส่วน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
ทุกคนนำวิธีการปกครอง 
ตามระบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุขมาประยุกตัใช้ใน 
ชีวิตประจำวันได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ
- นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นครศรีธรรมราชทุกคน 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ใน 
สังคมประชาธิปไตยได้อย่าง 
มีความสุข
-โรงเรียนในสังกัดฯ มีการ 
เลือกต้ังคณะกรรมการ 
นักเรียนในโรงเรียน

กองการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม

\
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