
 
 

 
 
                                           ประกาศเทศบาลต าบลตลาด 

เรื่อง  รายงานผลด้านการส่งเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม  จริยธรรม และป้องกันทุจริต  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๓                                                                                                                               

**************************************************************** 
               ตามท่ีได้มีประกาศเทศบาลต าบลตลาด เรื่อง  ประมวลจริยธรรมและการป้องกันเทศบาลต าบล
ตลาด ลงวันที่ 9 มกราคม 256๓ ,ข้อบังคับเทศบาลต าบลตลาด ว่าด้วยจริยธรรมว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.256๒ และนโยบายการก ากับดูแลองค์กรที่ดี ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาลต าบลตลาด ลงวันที่ 9  มกราคม 256๓ เพ่ือสร้างความโปร่งใสมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคนและ
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล     อันจะท าให้เกิดความม่ันใจในและ
ไว้วางใจในการบริหารภาครัฐไปแล้ว นั้น 
 

              เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลตลาด 
เป็นไปตามแผนฯ ที่ได้ประกาศไว้ เทศบาลต าบลตลาด จึงขอรายงานผลการด าเนินการแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๓ พร้อมกับ
เสนอแนะเพ่ิมเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินการ นั้น 
 

               จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                             ประกาศ  ณ  วันที่  28  เดือน กันยายน  พ.ศ. 256๓ 
 

 
                                                (นายดวน  ฤทธิ์จอหอ) 

    นายกเทศมนตรีต าบลตลาด 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น  
เทศบาลต าบลตลาด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน พ.ศ.256๓ 
1.ปลูกจิส านึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุก

ภาคส่วน 
1.1 สร้างจิตส านึกและส่งเสริม
การเรียนรู้และปฏิบัติตามหลัก

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร เพ่ือ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมาภิบาล และการปฏิบัติงานตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง  

    ไม่ได้ด าเนินการ เนื่องจากเห็นว่าเป็นการประหยัด
งบประมาณ 
   ด าเนินการ 

1.1.2โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากรเทศบาลต าบลตลาด เพ่ือปลูก
จิตส านึกให้มีคุณธรรมจริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา การน้อมน าเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

   ด าเนินการ 
   ไม่ได้ด าเนินการ 
   

 1.1.3 โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาอันเนื่องในงานตักบาตรเทโวโรหณะ  ด าเนินการ 
     ด าเนินการตักบาตรเทโวโรหณะ 

 1.1.4 การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเข้า
ร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ 

 ด าเนินกิจกรรม/โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเชิญชวน
ร่วมพิธีร าลึกวันส าคัญของชาติ ดังนี้ 
1.ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 
2. จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2561 
3.จัดกิจกรรม/โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 256๒ 
4.จัดกิจกรรมสวดมนต์ นั่งสมาธิ เนื่องในวันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา พร้อมบ าเพ็ญ 
เป็นต้น  
5.จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย การเข้าวัดท าบุญใน
เทศกาลต่างๆ 
6.ร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
7.ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี 



 
แบบรายงานผลการด าเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น  

เทศบาลต าบลตลาด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน พ.ศ.256๓ 

  8.จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

2.รวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ
เพ่ือป้องกันการการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของข้าราชการ 
2.2พัฒนาช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสให้สะดวกหลาหลายและ
ปลอดภัย 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรี
ของการปฏิบัติหน้าที่ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ,การจัดท า
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

 ด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

2.1.2 )ด าเนินการจัดช่องทางการร้องเรียนต่างๆและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

 ด าเนินการ จัดท าช่องทางการร้องเรียนต่างๆและเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียน 
ด าเนินการ 3 ช่องทาง  
1.ร้องเรียนโดยการท าเป็นหนังสือส่งมาท่ีที่ท าการเทศบาลต าบล
ตลาด 
2.ร้องเรียนทางโทรศัพท์สายตรงนายกเทศมนตรี 
3.ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

3.เสริมสร้างความแข็งแกร่งแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิด
ความเสียหายและขนาดของความ
เสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ควบคุมได้
และตรวจสอบได้ 

3.1.1)มีการประชุมติดตามงานของเจ้าหน้าที่เป็นประจ าเดือนทุกเดือน  ด าเนินการ 
มีประชุมติดตามงาน ระหว่างผู้บริหารกับหัวหน้าส่วนราชการ
ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชาและระหว่าง
หัวหน้าส่วนราชการกับผู้ใต้บังคับบัญชาและระหว่างผู้บริหารกับ
งานกับบุคลากรของเทศบาลต าบลตลาดจ านวน 12 ครั้ง 
 

 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 



แบบรายงานผลการด าเนินการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม  และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น  
เทศบาลต าบลตลาด  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน พ.ศ.256๓ 
 3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อด าเนินการ

ตรวจสอบภายในองค์กร 
 ด าเนินการ 
ด าเนินการจัดท าแผนควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงระดับ
ส่วนงานย่อย แบบ ปย.1 แบบ ปย.2 และการควบคุมภายใน
และบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรแบบปอ.2และแบบปอ.3 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 3.1.3)ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง  ด าเนินการ 
ประชุมชี้แจงขั้นตอนวิธีการการจัดซื้อจัดจ้างให้ทุกคนได้ทราบทุก
ครั้งที่มีการด าเนินการ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

4.สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกัน
และปราบปรามทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  ด าเนินการ 
จัดท าข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการและเผยแพร่ให้ทุกคนถือ
ปฏิบัติ 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

4.2 น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้
ทางข้อมูลข่าวสารเพ่ือลดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการ
ป้องกัน 

4.2.2) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น
การด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม จรรยา
ข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็ปไซต์ เทศบาลต าบลตลาด 

 ด าเนินการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้ทราบเกี่ยวกับการ
ด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ฯ ดังนี้  
–ชี้แจงในการประชุมประจ าเดือน 
-แผ่นพับสรุปการด าเนินการทางวินัย 
-ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เก่ียวข้องผ่านทางเว็ปไซต์เทศบาล
ต าบลตลาด 
 ไม่ได้ด าเนินการ 

 
 
 



 
 



ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
              การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลต าบล 
ตลาด มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากข้ึน ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง  
การให้บริการมีคุณภาพมากข้ึน และท าให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม  
เพ่ือรับทราบปัญหาอุปสรรคและน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผนส าหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้า 
หรือแก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้นรวมทั้งการเสริมสร้างภาพลักษณะของเทศบาลต าบลตลาดให้เป็นที่ยอมรับ 
เชื่อถือและสามารถตอบสนองความต้องการประชาชนทันท่วงที 
 

              ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค 
              ปัจจัยสนับสนุน 

1. คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาฯ ของเทศบาลต าบลตลาด ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น การประพฤติมิชอบ   
โดยส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างต่อเนื่อง 

2. พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการด าเนินการในแต่
ละกิจกรรมตามแผนฯและมีความตระหนักเห็นความส าคัญในการด าเนินการตามแผนฯ 

             ปัญหาอุปสรรค 
1.  ขาดเจ้าหน้าที่หรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคลื่อน    

แผนให้เป็นรูปธรรม 
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ใช้ส าหรับการด าเนินงานตามแผนฯ 

            ข้อเสนอแนะ 
ส าหรับการปรับปรุงแผนฯประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.256๓ เห็นควรดังนี้ 

1. ก าหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณส าหรับด าเนินกิจกรรม/โครงการเสริมสร้างคุณธรรม

และการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นให้มากกว่านี้ 
3. จัดให้มีการประชุมชี้แจงแนะน าในการด าเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าที่หรือหา

ผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมกิจกรรม/โครงการ มาให้ความรู้เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของส่วนราชการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลดีต่อเทศบาลต าบลตลาด 
 

 
ลงชื่อ...............................................ผู้รายงาน 

                                            (นางสาวสุภาภรณ์  นอ้ยวิเศษ) 
                                          วันที่  28  กันยายน  พ.ศ. 256๓ 

 


