
 
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลโตนดด้วน 

เรื่อง  ผลการดําเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 

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

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลตําบลโตนดด้วน เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
เทศบาลตําบลโตนดด้วน พ.ศ. ๒๕๕๒  ลงวันที่  4  สิงหาคม ๒๕๕๒    ประกาศเทศบาลตําบลโตนดด้วน เรื่อง 
การกําหนดนโยบายคุณธรรม จริยธรรม  ลงวันที่  5  มกราคม  2558  ประกาศเทศบาลตําบลโตนดด้วน 
เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  ลงวันที่  5  มกราคม  2558  และประกาศ
เทศบาลตําบลโตนดด้วน เรื่องหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา 
และพนักงานจ้าง ลงวันที่  5  ตุลาคม  2558  เพ่ือสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล  เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะทําให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ น้ัน 

เทศบาลตําบลโตนดด้วน จึงขอประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  
ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) รายละเอียดแนบท้ายประกาศน้ี 

จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่  13  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕63 
 
 
 

(นายไกรสิงห์  ทิพย์มาก) 
นายกเทศมนตรีตําบลโตนดด้วน 

 
 

 
 



 
ผลการดําเนนิงานดา้นการสง่เสริมคณุธรรม จริยธรรม  

ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 (ตลุาคม 2562 – มีนาคม 2563) 
เทศบาลตําบลโตนดด้วน  อําเภอควนขนนุ  จังหวัดพทัลุง 

 
ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ โครงการ/กิจกรรม 

1. การยึดมั่นในคุณธรรม จรยิธรรม - ประกาศมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- ประกาศหลักเกณฑ์และเง่ือนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง 
- ประกาศการกําหนดนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาล
ตําบลโตนดด้วน 
- แจกใบปลิวเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมเกีย่วกับการปฏิบัติ
หน้าที่ทั่วไปสําหรับข้าราชการ 
- แจกแผ่นพับประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาล
ตําบลโตนดด้วน พ.ศ. 2542 
- โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม  จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล หัวข้อ “หลักธรรมในการปฏิบัติงาน” ประจําปี 
2563 

2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ - ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
คอร์รัปช่ัน 
- ประกาศเจตจํานงสุจริตในการบริหารงาน 
- ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัด
พัทลุง ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการ
ทุจริต” วันที ่9 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง 

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

- คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เทศบาลตําบลโตนดด้วน 
- ประกาศการให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคบับัญชาในเทศกาล 
ปีใหม่ พุทธศักราช 256 

4. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลอืกปฏิบัติ 

- คําสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่ประจําจุดประชาสัมพันธ์ 
- ช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผ่านช่องทาง ดังน้ี 
       1) ด้วยตนเองในวันและเวลาราชการ 
       2) ทางไปรษณีย์  เลขที่ 225 หมูท่ี่ 2 ถนนศาลายอด – 
ศาลาเณร ตําบลโตนดด้วน อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 
       3) ทางโทรศัพท์หมายเลข 0 7468 2189 
       4) ทางโทรสารหมายเลข 0 7468 2189 
       5) ทางเว็บไซด์ www.tanoddoun.go.th 
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ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ โครงการ/กิจกรรม 
        6) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 

office@tanoddoun.go.th 
       7) ทาง Facebook Fanpage เทศบาลตําบลโตนดด้วน 
       8) ตู้แสดงความคิดเห็น/ตู้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
- โครงการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจําปี 2563 
- โครงการปรับปรุงผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยระบบ
สารสนเทศภูมศิาสตร์ GIS ปีงบประมาณ 2563 
- จ่ายเงินสงเคราะห์เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ   เงินสงเคราะห์เบ้ีย
ความพิการ และเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์  ทุกวันทําการแรก
ของเดือน 

5. การให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

- เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารของราชการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
เทศบาลตําบลโตนดด้วน  เว็บไซต์ www.tanoddoun.go.th  
ป้ายประชาสัมพันธ์  และ Facebook Fanpage   

6. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

- ประกาศกําหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
เทศบาลตําบลโตนดด้วน 
- แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตําบลโตนดด้วน 
4 ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
- นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี 

7. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

- ร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2562 
- ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  5  ธันวาคม  2562 
- โครงการเชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ “พิธี
พระราชทานพระบรมฉายาลกัษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี” 12 ธันวาคม 2562 

8. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร - ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
- จัดทําประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม เทศบาลตําบล
โตนดด้วน 
- โครงการเสริมสร้างจิตสํานึกด้านคุณธรรม จริยธรรมและ 
ธรรมาภิบาล หัวข้อ “หลักธรรมในการปฏิบัติงาน” ประจําปี 
2563 
- พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง แต่ง
เครื่องแบบสีกากีทุกวันจันทร ์
- กิจกรรมร้องเพลงชาติหน้าเสาธง และสวดมนต์ไหว้พระ 
ทุกวันจันทร์ สปัดาห์แรกของเดือน 

 




