
 
แบบรายงานผลการด าเนินการแผนปฏิบัติการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  เทศบาลต าบลเมืองพาน  ประจ าปี  พ.ศ. 2559 – 2562 

เทศบาลต าบลเมืองพาน  อ าเภอพาน  จังหวัดเชียงราย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี  พ.ศ. 2561 

1. เสริมสร้างจิตส านึก  ค่านิยม  ให้หน่วยงานภาครัฐ 
    บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
1.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 
      พอเพียง 
1.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้เรียนรู้และ 
     ปฎิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 

1.1.1) โครงการวันเทศบาล  เพ่ือเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนรับทราบ
งานวันสถาปนาเทศบาลเชิดชูเกียรติพนักงานและประชาชน 

ด าเนินโครงการวันเทศบาล  จัดกิจกรรมทาง
ศาสนาและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่น  และประชาชนที่
ท าคุณประโยชน์แก่เทศบาลต าบลเมืองพาน  
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  
วันที่  24  เมษายน  2561  มีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน  174  คน 
  ด าเนินการ 
     ⃞  ไม่ได้ด าเนินการ 

1.1.2) โครงการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานทะเบียนและขยาย
เวลาการให้บริการงานทะเบียน 

ไม่ได้ด าเนินการ 

1.2.3)  โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย  และอบรมวินัย ไม่ได้ด าเนินการ 
1.2.4)  โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหารและ 
          สมาชิกสภาเทศบาล  ผู้น าชุมชนและพนักงานเทศบาล ฯลฯ        
          ในการบริหารงานท้องถิ่น 

ด าเนินการจัดฝึกอบรม ในวันที่ 23 สิงหาคม  
2561 ในหัวข้อ การด าเนินชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาชุมชนแบบ
มีส่วนร่วม ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 
(บ้านเก่า) ศึกษาดูงานในวันที่ 24 สิงหาคม 
2561  ณ  จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้าโครงการ
จ านวน  182  คน 
  ด าเนินการ 
     ⃞  ไม่ได้ด าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี  พ.ศ. 2561 
 1.2.5)  โครงการกิจกรรมท้องถิ่นไทย  เพ่ือให้เทศบาลและประชาชนมี            

           สว่นร่วมในการพัฒนาดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม  สังคมให้เป็นเมือง 
           น่าอยู่สวยงาม  และลดปัญหาภาวะโลกร้อน 

เทศบาลต าบลเมืองพาน  ส่งตัวแทนเข้า
ร่วมกับทางอบจ.เชียงราย  จ านวน  10  
ท่าน  ในวันที่  18 มี.ค.  2561   
ด าเนินการ 
     ⃞  ไม่ได้ด าเนินการ 

 1.1.6) โครงการสัมมนาสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานเทศบาล 

  ไม่ได้ด าเนินการ 

 1.1.7)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมแก่คณะผู้บริหารสมาชิก 
           สภาเทศบาลผู้น าชุมชนและพนักงานเทศบาล ฯลฯ 

  ไม่ได้ด าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี  พ.ศ. 2561 

2. บูรณาการทุกส่วนราชการ  ในการป้องกันและ 
    ปราบปรามการทุจริต 
2.1 บูรณาการหน่วยงานกับองค์กรทุกภาคส่วน        
      ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 
2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบ   
     การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
 

2.1.1) โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นใช้ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิน่ 

  ไม่ได้ด าเนินการ 

2.1.2) โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ไม่ได้ด าเนินการ 
2.1.3)  โครงการอบรมผู้น าองค์กรชุมชนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบริหาร 
          จัดการชุมชน 

ด าเนินการฝึกอบรมผู้น าองค์กรชุมชน  เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานจัดการชุมชน  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1 
ในวันที่  9  เมษายน  2561  ณ  หอประชุม
เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา   ผู้เข้ารับการ
อบรม  จ านวน  120  คน 
  ด าเนินการ 
     ⃞  ไม่ได้ด าเนินการ 

2.1.4)  โครงการเทศบาลต าบลเมืองพานพบประชาชน   ไม่ได้ด าเนินการ 
2.1.5)  โครงการอบรมสมานฉันท์  ไม่ได้ด าเนินการ 
2.1.6)  โครงการด าเนินการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารเทศบาลและสมาชิก 
           สภาเทศบาลต าบลเมืองพาน 

   ไม่ได้ด าเนินการ 

2.1.7)  โครงการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานตามงบประมาณของเทศบาล 
           ให้ประชาชนได้รับทราบ 

   ไม่ได้ด าเนินการ 

2.1.8)  โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเทศบาลต าบล 
           เมืองพาน 

ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเทศบาลต าบลเมืองพาน 
  ด าเนินการ 
     ⃞  ไม่ได้ด าเนินการ 

2.1.9) โครงการอบรมสมานฉันท์  ไม่ได้ด าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี  พ.ศ. 2561 
3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย  
คุณธรรม  จริยธรรม  และการป้องกันการทุจริต 

3.1.1) โครงการวันเทศบาล  เพ่ือเผยแพร่ผลงานให้ประชาชนรับทราบ
งานวันสถาปนาเทศบาลเชิดชูเกียรติพนักงานและประชาชน 

ด าเนินโครงการวันเทศบาล  จัดกิจกรรมทาง
ศาสนาและกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์  
กิจกรรมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติพนักงาน
เทศบาลที่ปฏิบัติงานดีเด่น  และประชาชนที่
ท าคุณประโยชน์แก่เทศบาลต าบลเมืองพาน  
ณ  หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  
วันที่  24  เมษายน  2561  มีผู้เข้าร่วม
โครงการจ านวน  174  คน 
   ด าเนินการ 
     ⃞  ไม่ได้ด าเนินการ 

3.1.2) โครงการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานทะเบียนและขยาย
เวลาการให้บริการงานทะเบียน 

   ไม่ได้ด าเนินการ 

3.1.3)  โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย  และอบรมวินัย  ไม่ได้ด าเนินการ 
3.1.4)  โครงการอบรมสมานฉันท์    ไม่ได้ด าเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานปี  พ.ศ. 2561 
4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการเสริมสร้าง
วินัย  คุณธรรม  จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณของบุคลากรในหน่วยงาน 

4.1.1) โครงการสัมมนาสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานเทศบาล 

   ไม่ได้ด าเนินการ 

4.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรมประสิทธิภาพงานทะเบียนและขยาย
เวลาการให้บริการงานทะเบียน 

   ไม่ได้ด าเนินการ 

4.1.3)  โครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านกฎหมาย  และอบรมวินัย    ไม่ได้ด าเนินการ 
4.1.4)  โครงการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรมแก่คณะผู้บริหารสมาชิก 
           สภาเทศบาลผู้น าชุมชนและพนักงานเทศบาล ฯลฯ 

   ไม่ได้ด าเนินการ 

4.2 น าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ทางข้อมูลข่าวสาร
เพ่ือลดการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นการป้องกัน
การปราบปรามการทุจริต 

4.2.1) เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงาน
วินัย  เช่น  การด าเนินการทางวินัย  อุทธรณ์  ร้องทุกข์  ระบบคุณธรรม  
จริยธรรม  จรรยาข้าราชการ  ฯลฯ  ทางเว็ปไซต์     
เทศบาลต าบลเมืองพาน 

 ด าเนินการ 
       เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได้
ทราบเกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัย  การ
อุทธรณ์  ร้องทุกข์  ฯลฯ  ดังนี้ 
-  ชี้แจงในการประชุมประจ าเดือน 
-  แผ่นพับสรุปการด าเนินการทางวินัย 
-  ประชาสัมพันธ์ระเบียบที่เกี่ยวข้องผ่านทาง  
   เว็บไซต์ เทศบาลต าบลเมืองพาน 
      ⃞  ไม่ได้ด าเนินการ 

 


