
แบบรายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
เทศบาลต าบลศรีดอนชัย อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ.2562 

1.  ปลูกจิตส ำนึก ค่ำนิยม คุณธรรม 
จริยธรรม 
และกำรสร้ำงวินัยแก่ทุกภำคส่วน 

1) โครงกำรส่งเสริมกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล และ
พนักงำนจ้ำง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

โครงกำรส่งเสริมกำรอบรมคุณธรรม จริยธรรม คณะผู้บริหำร สมำชิก
สภำเทศบำล พนักงำนเทศบำล และพนักงำนจ้ำง ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 เพ่ือจะได้มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจด้ำนวินัย 
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยำของข้ำรำชกำรที่บัญญัติไว้เป็น
กฎหมำย อีกทั้งส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรม
พระพุทธศำสนำ และเพ่ิมประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติงำนในกำร
พัฒนำคุณภำพชีวิตและกำรท ำงำนให้มีคุณลักษณะเป็นข้ำรำชกำรยุค
ใหม่ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม ณ ห้องประชุมทุ่งสำมหมอน เทศบำล
ต ำบลศรีดอนชัย จ ำนวน  62 คน 
 ด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ด ำเนินกำร 

2) กำรส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงกำรวันส ำคัญ
ทำงศำสนำและเข้ำร่วมพิธีร ำลึกวันส ำคัญของชำติ 

ด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรวันส ำคัญทำงศำสนำและเข้ำร่วมพิธีร ำลึก
วันส ำคัญของชำติ ดังนี้ จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมำธิ เนื่องในวัน
ส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ เช่น วันมำฆบูชำ วันวิสำขบูชำ พร้อม
บ ำเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 
จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย กำรแต่งกำยผ้ำไทย 
 ด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ด ำเนินกำร 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ.2562 
2. บูรณำกำรหน่วยงำนทุกส่วนในกำร
เสริมสร้ำงวินัยคุณธรรม จริยธรรมและ
ป้องกันกำรทุจริต 

1) ด ำเนินกำรจัดท ำช่องทำงร้องเรียนต่ำงๆ และเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบถึงช่องทำงและ
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

จัดท ำช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ และเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ให้
ประชำชนทรำบถึงช่องทำงและวิธีกำรร้องเรียน 
 ด ำเนินกำร 4 ช่องทำง 
     1) ด้วยตนเอง ที่เทศบำลต ำบลศรีดอนชัย อ ำเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงรำย  
     2) เว็บไซต์เทศบำล http://tambonsridonchai.go.th/   
     3) เฟซบุ๊ค “เทศบำลต ำบลศรีดอนชัย”  
     ๔) กล่องรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตในเทศบำลต ำบลศรีดอนชัย 
 ไม่ได้ด ำเนินกำร 

2) ประชำสัมพันธ์ให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำงปฏิบัติตนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึง
บทบำทภำรกิจหน้ำที่ของตน/ศักดิ์ศรีของกำรปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรและต่อต้ำนกำรทุจริต เช่น กำรติดประกำศ, กำร
จัดท ำบอร์ดประชำสัมพันธ์ 

ด ำเนินกำรประชำสัมพันธ์กำรป้องกันกำรทุจริตและประพฤติไม่ชอบ
ของข้ำรำชกำร 
 ด ำเนินกำร 
 ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 
 
 
 
 
 
 

http://tambonsridonchai.go.th/


ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี พ.ศ.2562 
3. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร
เสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม และป้องกัน
กำรทุจริต 

1)มีกำรประชุมติดตำมงำน ของเจ้ำหน้ำที่เป็น
ประจ ำเดือน ทุกเดือน 

 ด ำเนินกำร  
     มีประชุมติดตำมงำน ระหว่ำงผู้บริหำรกับหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
ระหว่ำงหัวหน้ำส่วนรำชกำรกับผู้ใต้บังคับบัญชำ 
 ไม่ได้ด ำเนินกำร 

2) กลุ่มตรวจสอบภำยในด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติงำน
เพ่ือด ำเนินกำรตรวจสอบภำยในองค์กร 

 ด ำเนินกำร 
      ด ำเนินกำรจัดท ำแผนควบคุมภำยในและบริหำรควำมเสี่ยง 
ระดับส่วนงำนย่อย แบบ ปย.1 , ปย. 2 และกำรควบคุมภำยในและ
บริหำรควำมเสี่ยง ระดับองค์กร แบบ ปอ.2 และแบบ ปอ. 3 
 ไม่ได้ด ำเนินกำร 

4. พัฒนำศักยภำพเจ้ำหน้ำที่ของรัฐใน
กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต 

1) จัดท ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมและข้อบังคับว่ำด้วย
จรรยำข้ำรำชกำร 

 ด ำเนินกำร 
      จัดท ำข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรและเผยแพร่ให้ทุกคนถือ
ปฏิบัติ 
 ไม่ได้ด ำเนินกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
 กำรด ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำรฯ ส่งผลให้กำรปฏิบัติงำนของบุคลำกรเทศบำลต ำบลศรีดอนชัย มีควำมโปร่งใส และมีประสิทธิภำพมำกข้ึน ผลกำรปฏิบัติงำน
เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง กำรให้บริกำรมีคุณภำพมำกข้ึน และให้มีกำรตดิตำมประเมินผลกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นรูปธรรม เพื่อรับทรำบปัญหำ อุปสรรคและน ำมำใช้
ประกอบกำรจัดท ำแผนส ำหรับกำรป้องกันกำรทุจริตล่วงหน้ำหรือแก้ไขปัญหำได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นกำรเสริมสร้ำงภำพลักษณ์ของเทศบำลต ำบลศรีดอนชัย ให้เป็นที่ยอมรับ 
เชื่อถือและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงทันท่วงที 
ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 
 ปัจจัยสนับสนุน 
 1. คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำฯของเทศบำลต ำบลศรีดอนชัย ให้ควำมส ำคัญกับกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น กำรประพฤติ
มิชอบ โดยส่งเสริมสนับสนุนกำรด ำเนินงำนตำมแผน และเข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่อง 
 2. พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำง ให้ควำมร่วมมือกำรด ำเนินกำรในแต่ละกิจกรรมตำมแผนฯ และมีควำมตระหนักเห็นควำมส ำคัญในกำร
ด ำเนินกำรตำมแผนฯ 
 ปัญหาอุปสรรค 
 1. ขำดกำรสนับสนุนงบประมำณท่ีใช้ส ำหรับกำรด ำเนินงำนตำมแผนฯ 
ข้อเสนอแนะ 
1.ส ำหรับกำรปรับปรุงแผนฯ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 เห็นควรด ำเนินกำร ดังนี้ 
 - ก ำหนดให้มีกำรระบุโครงกำร/กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจรรยำข้ำรำชกำร 
 - พิจำรณำสนับสนุนงบประมำณส ำหรับด ำเนินกิจกรรม/โครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่นให้มำกกว่ำนี้ 
 

   ลงชื่อ     ศิรดำ  กรมแสง      ผู้รำยงำน 
(นำงสำวศิรดำ  กรมแสง) 

วันที่ 30 เดือน กันยำยน พ.ศ. 2563 


