
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ     องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ  สำนักปลัด                                                                        

ที่ ยล ๗5601/-      วันที ่ 1 ตุลาคม  2564      
เร่ือง  รายงานผลการดำเนินการด้านแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม  ธรรมาภิบาลและ 
       การป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ 
 

         ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ได้ดำเนินการด้านการส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต  องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ  อำเภอยะหา                      
จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เพื่อให้บุคลากรในองค์กรดำเนินตามเป็นประโยชน์ต่อการ
บริการประชาชน   

 

ในการนี้  จึงขออนุมัติรายงานผลการดำเนินการด้านแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลละแอ  อำเภอยะหา              
จังหวัดยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ท่ีแนบมาพร้อมนี้  และเห็นควรแจ้งเวียนส่วนราชการอื่น  
 

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาต่อไป 
 
 
 
 
 

 (นายพันธวัฒน์  ดินเตบ) 
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 

 

        
 
(นางปาสีซ๊ะ วงค์สันติศาสน์) 

หัวหน้าสำนักปลัด 
 

ทราบ  
 
 

(นางดารินา สะมะแอ) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติหน้าท่ี  

                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแอ   
 
 

 
 
 



แบบรายงานผลการดำเนินการแผนการส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริต 
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านละแอ  อำเภอยะหา จังหวัดยะลา  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ 1  เสริมสร้างจนิสำนึก 
ค่านิยม การบริหารงานตามหลักธรรมาภิ
บาล   
1.1 ปลูกจิตสำนึก ค่านิยม  คุณธรรม 
จริยธรรมและ สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร 
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนด้านการป้องกันสถาบันสำคัญสำคัญของชาติ
เพื่อสร้างความเข้าใจ การปลูกฝังค่านิยม อุดมการณ์ ความจงรักษ์ภักดี  

 

ดำเนิ น โครงก ารฝึกบ รมและ ศึกษ าดู งาน เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของบุคลากร ให้แก่ คณะผู้บริหาร สมาชิก
สภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
โดยอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานฯ  มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
25 คน 
 

     ดำเนินการ  

  √   ไม่ได้ดำเนินการ 

 
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุบุคลากร อบต.ละแอ เพื่อปลูก
จิตสำนึกให้มีคุณธรรม จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมทางศาสนา การน้อม
นำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร อบต.
ละแอ  ให้ แก่  คณ ะ ผู้ บ ริ ห าร  พ นั ก ง าน ส่ วน ต ำบ ล 
ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง มี ผู้เข้าร่วมโครงการฯ     
25 คน 

 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 
 

 มาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลละแอ 

ดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมการปฏิบัติงานตาม
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลละแอ  
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2563 

 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการดีเด่น   

ดำเนินโครงการยกย่องและเชิดชูเกียรติ “บุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม” ได้รับคัดเลือก จำนวน  2 คน   
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 

 การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทาง
ศาสนาและเข้าร่วมพิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ 

ดำเนินกิจกรรม/โครงการวันสำคัญทางศาสนาและเชิญชวนร่วม
พิธีรำลึกวันสำคัญของชาติ ดังนี้ 
1.  จัดกิจกรรม/วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ราชินีนาถ 13 
มิถุนายน  
2.  จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ รอบหมู่บ้าน 1 - 6 
3.  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้  
4.  ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการท่ีดี 
5.  จัดกิจกรรม/โครงการวันผู้สูงอายุ 
 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 
 

 ผู้บริหารประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการบริหารงาน 

ดำเนินการจัดทำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการบริหารงานและผู้บริหารได้ประกาศให้ทราบ 
 

 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนนิงานปี พ.ศ. 2564 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการหน่วยงานทุก
ภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต  
2.1 ประสานความความร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนในการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต  
 

รณรงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาคประชาชนร่วมกันสอดส่อง แจ้งเบาะแส
การทุจริตและประพฤติชองของเจ้าหน้าท่ี  

ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว๊ปไซน์/social                
(ทางเพจ Facebook  ของ อบต.ละแอ) ให้ประชาชนทราบช่อง
ทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์  
 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 

การสร้างเครือข่ายภาคประชาชน  ภาคราชการ เพื่อแจ้งเบาะแส  
และเฝ้าระวังการทุจริต และประพฤติมิชอบ 

ดำเนินการประสานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องและขอความ
ร่วมมือจากภาคประชาชนในการเฝ้าระวังการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3 เสริมสร้างเข้มแข็งใน
การสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริต   
3.1 พัฒนาระบบกลไกลการตรวจสิบ
ควบ คุมและถ่ วงดุลการใช้อำน าจให้
เหมาะสม  

กิจกรรมติดตามการดำเนินการทางวินัย กรณี ท่ี ป.ป.ช.ช้ีมูล
ความผิดและเองร้องเรียนเจ้หน้าท่ีของรัฐในสังกัด อบต.ละแอ  

ได้รับการตรวจสอบจาก สตง. และรายงานผลการตรวจสอบ               
ใหผู้้บริหาร และพนักงานส่วนตำบลทราบ  

 ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 
 

กิจกรรมตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายในของ อบต.ละแอ  มีการวางระบบการควบคุมภายในของแต่ละกอง/สำนัก อบต.ละ
แอ และปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้องบัคงคับ  
คำส่ังคณะมติรัฐมนตรี  และนโยบายท่ีกำหนด  

 ดำเนินการ    
 ไม่ได้ดำเนินการ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2564 
ยุ ท ธศ าส ต ร์ที่  4  พั ฒ น าศั ก ยภ าพ
เจ้ าหน้ าที่ ข อ งรัฐ ใน การส ร้าง วินั ย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต   
4.1 พัฒนาสมรรถนะและขีดสามารถ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรมจริยธรรม และป้องกันทุจริต   

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม และการป้องกันการกระทำผิดนัย
วินัยและการทุจริต   

ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความ
โปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลละ
แอ มีผู้ร่วมโครงการ ฯ  25 คน   
 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 

ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุมเพื่อพัฒนาสมรรถนะ
และสร้างจิตสำนึกเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม 
จริยธรรม และปอ้งกันทุจริต  

ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม/อบรม/ประชุมเพื่อพัฒนา
สมรรถนะและสร้างจิตสำนึกเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และปอ้งกันทุจริต  
ดำเนินการ  
 ดำเนินการ  
 ไม่ได้ดำเนินการ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ ส่งผลให้การปฏิบัติงานของบุคลากรองค์การบริหารส่วน 

ตำบลละแอ มีความโปร่งใส และมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความถูกต้อง              
การให้บริการมีคุณภาพมากขึ้น และทำให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม       
เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคและนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนสำหรับการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าหรือ
แก้ไขปัญหาได้ดียิ่งขึ้น รวมท้ังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณะขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย ให้เป็น
ท่ียอมรับ เช่ือถือและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 

ปัจจัยสนับสนุน/ปัญหาอุปสรรค  
ปัจจัยสนับสนุน 

1. คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละแอ ให้ความสำคัญกับการ 
ส่งเสริมวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปช่ัน  การประพฤติมิชอบ  โดยส่งเสริม
สนับสนุนการดำเนินงานงานตามแผน และเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง  

2. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้ความร่วมมือการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมตามแผนฯ และมี
ความตระหนักเห็นความสำคัญในการดำเนินการตามแผนฯ  
  ปัญหาอุปสรรค 

1. ขาดเจ้าหน้าท่ีหรือผู้รับผิดชอบงานโดยตรงและไม่มีความรู้ในการส่งเสริมการขับเคล่ือนแผนให้เป็นรูปธรรม 
2. ขาดการสนับสนุนงบประมาณท่ีใช้สําหรับการดําเนินงานตามแผนฯ  

  ข้อเสนอแนะ  
สำหรับการปรับปรุงแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  เห็นควรดำเนินการดังนี้ 

1. กำหนดให้มีการระบุโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจรรยาข้าราชการ 
2. พิจารณาสนับสนุนงบประมาณสำหรับดำเนินกิจกรรม/โครงการเสริมเสร้างคุณธรรมและการป้องกัน 
    การทุจริตคอร์รัปช่ันให้มากกว่านี้ 
3. จัดให้มีการประชุมช้ีแจงแนะนำในการดำเนินงานตามแผนฯ แก่เจ้าหน้าท่ี หรือหาผู้เช่ียวชาญในการส่งเสริม 
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