
 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลส าโรง 
เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕6๓ 
................................................... 

  ตามท่ีได้มีประกาศเทศบาลต าบลส าโรง เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันท่ี 1๐ 
มกราคม ๒๕๖๓ , ข้อบังคับเทศบาลต าบลส าโรง  ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น และพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลส าโรง พ.ศ.๒๕๖๐ และนโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ลงวันท่ี 17 ตุลาคม 2557 
ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันของเทศบาลต าบลส าโรง วันท่ี 
๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากลเป็น
เครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน  และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว 
นั้น 

  เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย  คุณธรรม  จริยธรรม  และป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบล
ส าโรง มีแผนท่ีชัดเจน  เทศบาลต าบลส าโรง จึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  เพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ีของเทศบาลต าบลส าโรงต่อไป 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี   ๑๐  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    
                                                                 
       

( นายบุญมี    จันทร์โสภา ) 
นายกเทศมนตรีต าบลส าโรง 

 
 

 
 
 
 
 



แผนการสง่เสรมิวนิัย คณุธรรม จริยธรรม และการป้องกนัการทุจรติ คอร์รปัช่ัน 
เทศบาลต าบลส าโรง  อ าเภอส าโรง  จังหวดัอุบลราชธานี 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 25๖๓ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนนิ 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  
คุณธรรม จริยธรรมและ 
สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
1.1 สร้างจิตส านึกและ 
ส่ ง เส ริ ม ก าร เรี ยน รู้ แ ล ะ
ปฏิบั ติตามหลักคุณธรรม 
จริ ย ธ รรม ใน การป ฏิ บั ติ
ราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อ
เพิ่ มพูนประสิทธิภาพการปฏิบั ติงาน เพื่ อ
ส่งเสริมและสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล 
และการปฏบิัติงานตามระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  

ปีงบประมาณ  25๖๓ 

1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
บุคลากรของเทศบาลต าบลส าโรง เพื่อปลูก
จิตส านึ กให้มี คุณธรรม จริยธรรม  เข้ าใจ
หลักธรรมทางศาสนา การน้อมน าเอาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพี ยงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

ปีงบประมาณ  25๖๓ 

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/
โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธี
ร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 

ปีงบประมาณ  25๖๓ 

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรม
และเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือก
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างดีเด่น 
 

ปีงบประมาณ  25๖๓ 

2. รวมพลังแผ่นดิน 
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือ
ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริต
แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ข อ ง
ข้าราชการ 
 
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสให้สะดวกหลากหลาย
และปลอดภัย 
 
 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานเทศบาล
และพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจหน้าท่ีของตน/
ศักด์ิศรีของการปฏิบั ติหน้าท่ีราชการและ
ต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ ,การ
จัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ปีงบประมาณ  25๖๓ 

2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียน
ต่างๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงช่องทางและหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 
 

ปีงบประมาณ  25๖๓ 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนนิ 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
แก่หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสท่ีจะ
เกิดความเสียหายและขนาด
ของความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้น
ใน อน าคต ให้ อ ยู่ ใน ระ ดับ ท่ี
ยอมรับ ได้  ควบคุม ได้  และ
ตรวจสอบได้ 
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าท่ี
เป็นประจ าเดือนทุกเดือน 

ปีงบประมาณ  25๖๓ 

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานเพื่อด าเนินการตรวจสอบ
ภายในองค์กร 

ปีงบประมาณ  25๖๓ 

3.1.3) ช้ีแจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับเจ้าหน้าท่ีในสังกัดและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ  25๖๓ 

4.ส ร้างบุ คลากรมืออาชีพ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตน
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
 

ปีงบประมาณ  25๖๓ 

 4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับงานในหน้าท่ีของงานวินัย เช่น การ
ด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ 
ทางเว็บไซด์ ทต.ส าโรง 
 

ปีงบประมาณ  25๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


