แผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนิน

1. ปลูกจิตสานึก ค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรมและ
สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน
1.1 สร้างจิตสานึกและ
ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการ

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของบุ ค ลากร เพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ
สนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และ
การปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.1.2) โครงการส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม
บุคลากรเทศบาลตาบลศรีบัวบาน เพื่อปลูกจิตสานึก
ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา
การน้อมนาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน
1.1.4) โครงการในการปกป้องสถาบันสาคัญของ
ชาติ
1.1.๕) โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม และโครงการเนื่องในเทศกาลงานต่างๆ
ในตาบลศรีบัวบาน
1.1.๖) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/
โครงการวันสาคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีราลึก
วันสาคัญของชาติ
1.2.1) ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิดชูความดี
ความซือ่ สัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรม
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือก
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ดีเด่น

ปีงบประมาณ 25๖๑

2.1.1) ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ พ นั ก งานเทศบาล
ลู ก จ้ า งประจ าและพนั ก งานจ้ า งปฏิ บั ติ ต นด้ ว ย
ความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตระหนั ก ถึ ง บทบาทภารกิ จ
หน้ า ที่ ข องตน/ศั ก ดิ์ ศ รี ข องการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการและต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต เช่ น การติ ด
ประกาศ , การจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์
1.1.๒) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนา
เครือข่ายด้านการป้องกันการทุจริต
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้ง 2.2.1) ดาเนินการจัดทาช่องทางการร้องเรียน
เบาะแสให้ สะดวกหลากหลาย ต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ
และปลอดภัย

ปีงบประมาณ 25๖๑

1.2 ประชาสัมพันธ์ประกาศ
เชิดชูความดี ความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติราชการ

2. รวมพลังแผ่นดินป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิช อบของ
ข้าราชการ

ปีงบประมาณ 25๖๑

ปีงบประมาณ 25๖๑
ปีงบประมาณ 25๖๑
ปีงบประมาณ 25๖๑
ปีงบประมาณ 25๖๑

ปีงบประมาณ 25๖๑
ปีงบประมาณ 25๖๑

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาในการดาเนิน

3. เสริ มสร้ างความแข็งแกร่ ง
แก่หน่วยงานต่อต้าน
การทุจริต
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
เกิ ด ความเสี ย หายและขนาด
ของความเสี ย หายที่จ ะเกิดขึ้น
ในอนาคตให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่
ยอมรั บ ได้ ควบคุ ม ได้ และ
ตรวจสอบได้

3.1.1) มีก ารประชุ มงานและติ ดตามงาน ของ
ผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ผู้อานวยการ เป็นประจา
3.1.2) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่
ประจาเดือน
3.1.๓) กลุ่ ม งานตรวจสอบภายในด าเนิ น การ
จั ดท าแผนปฏิบั ติง านเพื่อ ดาเนิน การตรวจสอบ
ภายในองค์กร
3.1.๔) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับ
เจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง

ปีงบประมาณ 25๖๑

4. สร้างบุคลากรมืออาชีพ
ป้ อ งกั น และปราบปรามการ
ทุจริต
4.1 ส่ ง เสริ ม การประพฤติ ต น
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ
บุคลากรในหน่วยงาน

4.1.1) จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมและ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

ปีงบประมาณ 25๖๑

4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ค วามรู้
เกี่ย วกับ งานในหน้าที่ข องงานวินัย เช่น
การดาเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ
ทางเว็บไซด์เทศบาลตาบลศรีบัวบาน

ปีงบประมาณ 25๖๑

ปีงบประมาณ 25๖๑

ปีงบประมาณ 25๖๑

แบบรายงานผลการดาเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น
เทศบาลตาบลศรีบัวบาน อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖๑
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. ปลูกจิตสานึก ค่านิยม คุณธรรม
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุก
ภาคส่วน
๑.๑ สร้างจิตสานึกและส่งเสริมการ
เรียนรู้และปฏิบัติตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ

โครงการ/กิจกรรม
1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุ คลากร
เพื่อส่งเสริมและสนับ สนุน ด้า นหลัก ธรรมมาภิบ าล และการปฏิบัติงานตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุคลากรเทศบาลตาบลศรีบัวบาน
เพื่อปลูกจิตสานึก ให้มีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา การน้อม
นาเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
1.1.๓) โครงการในการปกป้องสถาบันสาคัญของชาติ
1.1.๔) โครงการส่งเสริมศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม และโครงการ
เนื่องในเทศกาลงานต่างๆ ในตาบลศรีบัวบาน

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 25๖๑
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
ดาเนินกิจกรรม/โครงการวันสาคัญทางศาสนา
และเชิญชวนร่วมพิธีราลึกวันสาคัญของชาติ
ดังนี้
1. โครงการจัด ตั้ง ศูน ย์ส่ง เสริม การเรีย นรู้
ศิล ปะแบะวัฒ นธรรมประจาตาบล
2. โครงการส่ ง เสริมศาสนา ประเพณี และ
วัฒนธรรม
๓. โครงการอนุ รั ก ษ์แ ละส่ ง เสริ ม ประเพณี
เข้าพรรษา

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 25๖๑
๔. จัดกิจกรรมงานสลากภัตรประจาตาบล
๕. จัดกิจกรรมงานตักบาตรเทโวโลหณะ
6. เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสรงนาพระธาตุ
หริภุญชัย แลลละวัดในตาบลศรีบัวบาน
7. จัดกิจกรรมงานแห่เทียนพรรษาและถวาย
เทียนพรรษา
8. จัดกิจกรรมงานเลี้ยงผีขุนน้าแม่สาร
๙. เข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณี ๑๑ มิถุนา
ตี ก ลองถวายบู ช า ไหว้ ส าครู บ าเจ้ า ศรี วิ ชั ย
ครั้งที่ ๖ ประจาปี ๒๕๖๑
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

1.1.๖) การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสาคัญทางศาสนาและ ดาเนินกิจกรรม/โครงการวันสาคัญทางศาสนา
เข้าร่วมพิธีราลึกวันสาคัญของชาติ
และเชิญชวนร่วมพิธีราลึกวันสาคัญของชาติ
ดังนี้
1. ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
2. จั ด กิ จ กรรม/โครงการเทิ ด พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
3. จัดกิจกรรมเฉลิ มพระเกียรติส มเด็จพระ
นางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล
ที่ ๙
4. โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม ประเพณี

ประเด็นยุทธศาสตร์

โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 25๖๑
ลอยกระทง
5. โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละส่ ง เสริ ม ประเพณี
สงกรานต์
๖. จัดกิจกรรมทาบุญวันเทศบาล
๗. จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

1.2 ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติราชการ
๒. รวมพลังแผ่น ดินป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต
2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบของข้าราชการ
2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสให้สะดวกหลากหลายและ
ปลอดภัย
๓. เสริมสร้างความแข็งแกร่ งแก่
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต

1.2.1) ประชาสัมพันธ์ประกาศเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
ราชการ/กิจกรรมและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือกพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ดีเด่น
2.1.1) ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ พ นั ก งานเทศบาล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตระหนัก
ถึงบทบาทภารกิจหน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
ต่อต้านการทุจริต เช่น การติดประกาศ , การจัดทาบอร์ดประชาสัมพันธ์

 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

1.1.๒) โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายด้านการป้องกัน
การทุจริต

 ดาเนินการ

2.2.1) ด าเนิ น การจั ด ท าช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นต่ า ง ๆ และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่รับผิดชอบ

 ดาเนินการ

3.1.1) มี ก ารประชุ ม งานและติ ด ตามงาน ของผู้ บ ริ ห าร ปลั ด เทศบาล
ผู้อานวยการ เป็นประจา

 ดาเนินการ

 ไม่ได้ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

ประเด็นยุทธศาสตร์
โครงการ/กิจกรรม
3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะเกิดความ
เสี ย หายและขนาดของความเสี ยหายที่ 3.1.2) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่ เป็นประจาเดือน
จะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตให้ อ ยู่ ใ นระดั บ ที่
ยอมรับได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้
3.1.๓) กลุ่ ม งานตรวจสอบภายในด าเนิ น การจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ
ดาเนินการตรวจสอบภายในองค์กร
3.1.๔) ชี้แ จงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้างให้ กับเจ้าหน้าที่ในสั งกัดและผู้ ที่
เกี่ยวข้อง
4. สร้างบุคลากรมืออาชีพ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

4.1.1) จัดทามาตรฐานทางจริยธรรมและข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ

4.1 ส่ ง เสริ ม การประพฤติ ต นตาม 4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เ กี่ย วกับ งานในหน้า ที่ข องงาน
มาตรฐานจรรยาบรรณของบุคลากรใน วินัย เช่น การดาเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบคุณธรรม จริยธรรม
หน่วยงาน
จรรยาข้าราชการ ฯลฯ ทางเว็บไซด์เทศบาลตาบลศรีบัวบาน

ผลการดาเนินงานปี พ.ศ. 25๖๑
 ไม่ได้ดาเนินการ
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ
 ดาเนินการ
 ไม่ได้ดาเนินการ

