
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองเพีย 
เร่ือง  รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม 

และป้องกันการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
................................................... 

  ตามท่ีได้มีประกาศเทศบาลต าบลเมืองเพีย เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม, ข้อบังคับ   
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น และนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ของเทศบาลต าบลเมืองเพีย
ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของเทศบาลต าบลเมืองเพีย    
เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติ
ของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว นั้น 

  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบล
เมืองเพีย อ าเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี เป็นไปตามแผนฯ ท่ีได้ประกาศไว้ เทศบาลต าบลเมืองเพีย จึงขอ
รายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕63  
  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕63 
 
      

                                                                     
 

(นายสมเกียรต ิ ยอดวงค์กอง) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองเพีย 

 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนนิการแผนการส่งเสริมวนิัย คณุธรรม จริยธรรม และการป้องกนัการทุจรติ คอร์รปัช่ัน 
เทศบาลต าบลเมืองเพยี  อ าเภอกุดจบั จังหวัดอุดรธาน ีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาค
ส่วน 
1.1 สร้างจิตส านึกและส่งเสริมการ

เ รี ย น รู้ แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
บุคลากร เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

 

 ด าเนินโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากร เพื่อปลูก
จิตส านึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา การน้อม
น าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 

 ด าเนินการ กิจกรรมเข้าแถวเคารพธชงชาติ สวดมนต์ 
ไหว้พระ กล่าวค าปฏิญาณตน ทุกวันจันทร์  
 

 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

 1.1.3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา  ด าเนินการ โครงการหล่อเทียนเข้าพรรษา ณ วัดป่าค า
เจริญ บ้านค าเจริญ หมู่ท่ี 12 ต าบลเมืองเพีย  

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 

 ด าเนินการ  
 ไม่ได้ด าเนินการ 
ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชิญชวน
ร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี้ 
1  ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 
2.  จัดกิจกรรมวนัท่ี 28 กรกฎาคม 2563 
3.  ร่วมโครงการบวชชีพราหมณ์  
4.  จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒธรรมไทย การเข้าวัดท าบุญใน
เทศกาลต่าง ๆ  



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างดีเด่น 

 ด าเนินการ  
ไม่ได้ด าเนินการ 

1. รวมพลังแผ่นดิน 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือต่าง ๆ เพื่อ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการ 
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้งเบาะแสให้
สะดวกหลากหลายและปลอดภัย 
 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาท
ภารกิจหน้าท่ีของตน/ศักด์ิศรีของการปฏิบัติหน้าท่ีราชการและต่อต้าน
การทุจริต เช่น การติดประกาศ, การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติไม่ขอบของข้าราชการ 
 ด าเนินการ จัดท าประกาศเจตนารมณ์ป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต  และประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์เทศบาล
ต าบลเมืองเพีย 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

จัดท าช่องทางการร้องเรียนต่าง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการ
ร้องเรียน 

 ด าเนินการ   7  ช่องทาง 
      จัดท าประกาศช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตฯ และประชาสัมพันธ์ชอ่งทางผ่านเว็ปไซต์เทศบาล
ต าบลเมืองเพีย 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

2. เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่หน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความเสียหาย
และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคตให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้ 
และตรวจสอบได้ 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าท่ีเป็นประจ าเดือน 
ทุกเดือน 

 ด าเนินการ  
     มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วน
ราชการ ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชา 
และระหว่างผู้บริหารงานกับบุคลากรของ เทศบาลต าบล
เมอืงเพียเป็นประจ าทุกเดือน 
 ไม่ได้ด าเนินการ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ. 2563 

 3.1.2) มีการจัดวางควบคุมภายในครบทุกส านัก/กอง  ด าเนินการ  
     ด าเนินการวางระบบควบคุมภายครบทุกส านัก/กอง 
 ไม่ได้ด าเนินการ 
 

3.1.3) ช้ีแจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าท่ีในสังกัดและผู้
ท่ีเกี่ยวข้อง 

 ด าเนินการ  
     ประชุมช้ีแจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้
ผู้เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
4 .1  ส่ ง เ ส ริ มก า รประ พฤ ติ ตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการ 
 

 ด าเนินการ  
     จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้
ทุกคนถือปฏิบัติ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 

4.2 น าระบบอิ เล็กทรอนิกส์มาใช้ทาง
ข้อมูลข่าวสารเพื่ อลดการทุจริตและ
ประพฤติมิ ชอบเป็นการป้องกันการ
ปราบปรามการทุจริต 
 

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของ
งานวินัย เช่น การด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซต์ เทศบาลต าบล
เมืองเพีย 
 

 ด าเนินการ  
     เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับ
การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ ฯ ดังนี้ 
     -ช้ีแจงในการประชุมประจ าเดือน 
     -แผ่นผับสรุปการด าเนินการทางวินัย 
     -ประชาสัมพันธ์ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องผ่านทางเว็บไซต์
เทศบาลต าบลเมืองเพีย 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 



 


