
                                       
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารสวนต าบลเมืองโดน 
 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

 ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓   
------------------------------------------------------- 

 

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  เพ่ือเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน และเพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรบริหารส่วนต าบล
เมืองโดนได้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางในการปฏิบัติงาน เป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมสอดคล้องกับ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  นั้น 
   

 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ข้างต้นและสอดคล้องกับมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมฯ และประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน ในการนี้ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  จึงได้ด าเนินการ
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมแก่ข้าราชการหรือผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและพนักงานส่วนต าบล ตลอดจน
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง โดยขอรายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในองค์กร ประจ าปี พ.ศ.2563 ซึ่งได้
ด าเนินการ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

 

                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  
 
         ประกาศ ณ วันที่  ๒๙   กันยายน  ๒๕6๓ 
 

 
                                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                    สรุปผลการด าเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

------------------------------- 
 

 มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  โครงการ/กิจกรรม ก าหนด
ระยะเวลาแล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ผลการด าเนินงานตามแผนในรอบปีที่ผ่านมา  ได้ด าเนินการ  ดังมี
รายละเอียดโดยสรุป  ดังนี้ 
            ๑. ส่งเสริมจิตส านึกในการปฏิบัติราชการ 
               พัฒนาจิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ได้แก่ 
  - โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองโดนผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และให้บริการประชาชนดีเด่น    
                       - โครงการเชิดชูเกียรติหน่วยงาน/บุคคล ที่ประพฤติตนให้เป็นที่ประจักษ์   
                       - มีการสนับสนุนหน่วยงานอ่ืนในการยกย่องบุคลต้นแบบ                               
           - จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหาร และพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองโดน  ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  โครงการเข้าปริวาสกรรมวัดป่าเมตตาธรรมต าบลเมืองโดน ประจ าปี ๒๕๖๓ 
,โครงการส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในช่วงวันเข้าพรรษา โครงการถวายสังฆทานสัญจร เป็นต้น 
  - การรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม/ประกาศนโยบายในการ
ก าหนดคุณธรรมจริยธรรมฯ / หลักจรรยาบรรณ /ค่านิยมสร้างสรรค์เจ้าหน้าที่ของรัฐ/หลักการปฏิบัติตามรอยพระ
ยุคลบาท/ทศพิธราชธรรม/ หลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ข้าราชการน าไปปฏิบัติทั้งในชีวิตการงานและชีวิตส่วนตัว  
โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ประกาศใช้มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม เอกสารแผ่นพับ  สรุป
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เป็นต้น 
 - ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีนิยม ทั้งที่เป็นทางการ เช่น เข้าร่วมพิธี/กิจกรรม
ทางศาสนา ประเพณีนิยมและวันส าคัญต่างๆ ที่ภาครัฐจัดขึ้นอย่างครบถ้วน และท่ีไม่เป็นทางการอ่ืนๆ  
 ๒.  ป้องกันเหตุการณ์และพฤติกรรมต่างๆ ที่อาจน าไปสู่การทุจริต คอร์รัปชั่นและการจัดการกรณี
ทุจริต  
                 ๒.๑      พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใสและตรวจสอบได้ โครงการ/
กิจกรรมที่ด าเนินงาน ได้แก่ 
                   - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) 
                     - การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

- การประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร 
                     -การประกาศนโยบายคุณธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างฯ รวมถึง
มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

-การประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร 
                    -การประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
 - การลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชน 
                      - การให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ  โดยการประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ เว็บไซต์ ของ อบต.  จดหมายข่าว 



 
-๒- 

 

 - การรับเรื่องราวร้องทุกข์กรณีทุจริต ได้จัดให้มีช่องทางเปิดรับเรื่องร้องเรียนในรูปแบบต่างๆ ได้แก่ 
การรับเรื่องที่ประชาชนมายื่นเรื่องโดยตรง ทางโทรศัพท์ โทรสาร ซึ่งผลการตรวจสอบข้อมูลในรอบ ๑๒ เดือน ไม่มี
เรื่องร้องเรียนการทุจริตแต่อย่างใด 
 - การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอินเตอร์เน็ต ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ข่าวบริการ และข่าวประกาศ/
สืบหา ในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 - การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทางเว็บบอร์ดในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลเมือง
โดน หรือ  http://www.muangdon.go.th 
 - พัฒนามาตรฐานการตรวจสอบการท างานของหน่วยงาน ได้มีการจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
การจัดท าคู่มือการตรวจสอบภายใน สร้างระบบตรวจสอบภายในที่มีมาตรฐาน การจัดท ารายงานการจัดวางระบบ
การควบคุมภายใน การสอบทานและประเมินผลการควบคุมภายใน 
                       ๒.๒   พัฒนาองค์ความรู้และสมรรถนะข้าราชการ  โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินงาน ได้แก่ 
        - จัดท าแผนพัฒนาบุคลากร 
                          - การจัดส่งบุคลากรเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ผลที่ได้รับในการประกาศใช้ตามมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน 

 ด้านข้าราชการ : ช่วยให้ข้าราชการมีจิตส านึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติตนตามรอยพระยุคคล
บาท การใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในการด ารงชีวิต การมีจริยธรรม ธรรมาภิบาลและค่านิยมสร้างสรรค์การท างานที่มุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ มีขวัญและก าลังใจและให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพและเป็นธรรม  

 ด้านหน่วยงาน : ยกระดับความโปร่งใสในการบริหารงานและบริหารงบประมาณ     สร้างโอกาสให้
ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการตรวจสอบการท างานของภาครัฐ มีช่องทาง/
ระบบรับฟังและตอบสนองข้อร้องเรียน ร้องทุกข์ของประชาชน ท าให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือในกลไกการบริหารงาน
ภาครัฐ มีความม่ันใจต่อคุณภาพ หรือพึงพอใจต่อบริการของรัฐ 

 ด้านประชาชน : ประชาชนได้รับข้อมูล ข่าวสาร และบริการ รวดเร็ว โปร่งใส และเป็นธรรม 
ก่อให้เกิดความร่วมมือและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาต าบล 
แนวทางการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบล            
เมืองโดน 

 ศึกษา วิเคราะห์ทบทวนผลการด าเนินงานที่ผ่านมา และส ารวจ วิเคราะห์ความเสี่ยงภายในส่วน
ราชการที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต การปฏิบัติ และ/หรือละเว้นปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 

 จัดท ามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม/ประมวลคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
เมืองโดน ๒๕๖๔ โดยมุ่งเน้นในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีอยู่ภายในองค์กร การณรงค์ ส่งเสริมค่านิยมและ
วัฒนธรรมด้านความซื่อสัตย์ สุจริต และไม่ยอมรับการทุจริต การปลูกจิตส านึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาล การ
พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง   

 ควรส่งเสริมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ครบทุกฝ่ายทั้งคณะผู้บริหาร พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเมืองโดน  และผู้น าชมชน เป็นต้น 

------------------------------ 

http://www.muangdon.go.th/


 
 
 

 

 
 


