
แบบรายงานแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 

อำเภอเมือง  จังหวัดยะลา 
ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2562 – 2564) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี  1  : เสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา      

   มีคุณธรรม  จริยธรรม มีจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต และยึดหลักธรรมาภิบาล 
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร 

ส่วนจังหวัดยะลา ให้มีคุณธรรม จริยธรรม  และความรับผิดชอบในการป้องกันการทุจริต 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ดำเนิน
การ
แล้ว 

ยังไม่
ดำเนิน
การ 

ผลการดำเนินการ 

1. ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาทุก
ระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาล 
2. เสริมสร้างจิตสำนึกต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
3. รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ใน
เร่ือง วินัยคุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริต 
4. ส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
5. ยกย่องเชิดชูข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ท่ีมีความ
ประพฤติดีหรือมีคุณธรรม จริยธรรม 
มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
6. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน
เข้าร่วมโครงการป้องกันการทุจริต
ของ ป.ป.ช. ป.ป.ท. หรือสถาบัน
พระปกเกล้า 

1. จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 

จำนวนหลักสูตร/
กิจกรรมท่ีได้
ดำเนินการแล้วเสร็จ 

/  1 โครงการ 
- องค์กรคุณธรรม  
สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ประจำปี
งบประมาณ 
2563 

สำนักปลัดฯ 

2. โครงการจัดทำสื่อรณรงค์ 
เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในเร่ือง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
การป้องกันการทุจริต 

จำนวนช่องทางการ
เผยแพร่สื่อรณรงค์
เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ในเร่ือง
วินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 

/  1 ช่องทาง 
- แผ่นพับการ
ดำเนินการทาง
วินัย 

สำนักปลัดฯ 

3. โครงการยกย่อง เชิดชู
เกียรติบุคคลท่ีมีความ
ประพฤติดีหรือมีคุณธรรม 
จริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติหน้าท่ี 

ร้อยละความสำเร็จใน
การดำเนินการ
คัดเลือกและให้รางวัล 

/  100 % 
.- กิจกรรม คัดเลือก
บุคคลต้นแบบการ
ปฏิบัติงานดีและมี
คุณธรรม ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 
2563 

สำนักปลัดฯ 

4. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม ของ ป.ป.ช. 
ป.ป.ท. หรือสถาบัน
พระปกเกล้า 

จำนวนบุคลากรท่ีเข้า
รับการอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม 

/  5 คน สำนักปลัดฯ 

5. โครงการส่งเสริมการดำเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จำนวนคร้ังของการ
จัดทำกิจกรรมตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

/   จำนวน 1  ครั้ง 
-  องค์กรคุณธรรม  
สู่การพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน ประจำปี
งบประมาณ 
2563 

สำนักปลัดฯ 

6. โครงการเสริมสร้างความรัก
ชาติและจงรักภักดี  
กิจกรรมเคารพธงชาติ 

จำนวนกิจกรรมท่ีได้
ดำเนินการโครงการ
เสริมสร้างจิตสำนึกฯ 

/  จำนวน 1 กิจกรรม 
- โครงการเสริมสร้าง
ความรักชาติและ
จงรักภักดี  
กิจกรรมเคารพธงชาติ 

สำนักปลัดฯ 

 
7. โครงการ... 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 

ผลการดำเนินงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 
ดำเนิน
การ
แล้ว 

ยังไม่
ดำเนิน
การ 

ผลการดำเนินการ 

 7. โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา 
“กิจกรรมวันธรรมสวนะ” 

จำนวนบุคลากรเข้า
ร่วมโครงการ 

/  - 20 คน/คร้ัง กองการศึกษาฯ 

8. โครงการส่งเสริมการจัด
กิจกรรมทำนุบำรุงศาสนา 
“กิจกรรมปฏิบัติธรรมนำสุข” 

จำนวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 /  - สถานการณ์  
โควิด 

กองการศึกษา 

9. โครงการอบรมการสอน
อ่านอัลกุรอาน (ระบบกีรออาตี) 

เยาวชนและประชาชน
เข้าร่วมโครงการ 

/  - 100 คน 
-เนื่องจาก
สถานการณ์โควิด 

กองการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่  2  : บรูณาการทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
วัตถุประสงค์   เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมการป้องกันการทุจริต 

                       มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

1. บูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลากับองค์กรทุกภาค
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 
2. ส่งเสริม  สนับสนุนให้มีระบบ
อินเทอร์เน็ตเพ่ือทำการเผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา โดยให้มี
เว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสาร
ระหว่างกัน 
3.  เสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา 
 

1. เข้าร่วมกิจกรรม/สัมมนา/
ประชุม/กิจกรรมกับหน่วยงาน
ภายนอก ในเร่ืองการจัดทำ
ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติในการส่งเสริมความ
ร่วมมือเกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริต 

จำนวนคร้ังในการเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรม 

/  3 คร้ัง สำนักปลัดฯ 
 

2.  สร้างโอกาสให้ประชาชน
และบุคคลภายนอกมีส่วนร่วม
ในกระบวนการดำเนินการตาม
ภารกิจขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา 
 
 
 
 
 
 
 

จำนวนช่องทางในการให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

/  3 ช่องทาง กองแผนฯ 
กองคลัง 
กองกิจการสภาฯ 

ร้อยละของระดับความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
หรือพฤติกรรมของบุคลากร
ในสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา (จากการสำรวจ
ความคิดเห็นของประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย
กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา 

/  ร้อยละ
94.05 

สำนักปลัดฯ 

 

 

4. สร้าง... 
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                       มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน หน่วยงานผู้รับผิดชอบ 

ดำเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

4. สร้างและพัฒนาช่องทางใน
การรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส  
ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมท้ังสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงาน
หรือข้อมูลนั้น 
 

3. จัดให้มีช่องทางในการรับ
แจ้งเบาะแสทุจริตและ
ประพฤติมิชอบรวมท้ังการรับ
เร่ืองราวร้องทุกข์ให้สามารถ
เข้าถึงได้อย่างสะดวกสบาย 

จำนวนช่องทางในการรับ
แจ้งเบาะแสการทุจริต 

/   - 3 
ช่องทาง 

สำนักปลัดฯ 

4. ประชาสัมพันธ์และ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม 
พรบ.ข้อมูลข่าวสารของทาง
ราชการ พ.ศ. 2540 เช่น 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร, สายด่วน, 
เว็บไซต์, บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
เป็นต้น 

จำนวนช่องทางในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

/  - 2 
ช่องทาง 

สำนักปลัดฯ 

จำนวนคร้ังในการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ 

/  - 12 คร้ัง สำนักปลัดฯ 

5. โครงการ/กิจกรรมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจกับ
ประชาชน เกี่ยวกับพฤติกรรม
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
ประพฤติเข้าข่ายการทุจริต 
เช่น การปฏิบัติหรือละเว้น
หน้าท่ีโดยมิชอบ และการ
ปฏิบัติท่ีขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ของทางราชการ 

จำนวนคร้ังในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ 

 /  สำนักปลัดฯ 

 
ยุทธศาสตร์ที่  3  : เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเอื้ออำนวยให้เกิดระบบป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ท่ีเป็นรูปธรรม 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

1. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ  
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจ
ให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรการหรือแนวทาง
ปฏิบัติต่าง ๆ ท่ีใช้ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบหรือการฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา 

1. ดำเนินการตรวจสอบภายใน
องค์การอย่างเป็นระบบและ
ครอบคลุมภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา 

ร้อยละความสำเร็จในการ
ดำเนินการจัดทำแผน
ตรวจสอบ 

/  100 % หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
 

2. ดำเนินการประเมินผลระบบ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 

มีการจัดทำรายงานควบคุม
ภายใน 

/  100% 
- การ
ประเมินผล
การควบคุม
ภายใน 

ทุกส่วนราชการ 

ร้อยละของความสำเร็จใน
การจัดทำรายงานการ
ประเมินผลควบคุมภายใน 
(สิ้นปี) 

/  -  100% ทุกส่วนราชการ 

3. ผลักดัน... 
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มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

3. ผลักดันให้ส่วนราชการใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา มีส่วนร่วมในการส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรม และป้องกัน
การทุจริต 
4. ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กรเพื่อเพิ่ม
ความโปร่งใส ตรวจสอบได้และมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
5. เสริมสร้างและพัฒนาให้
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา ให้มีวินัย และ
ป้องกันมิให้มีการกระทำผิดวินัย 
6. ส่งเสริมธรรมาภิบาลในการ
บริหารงานบุคคล 

3. โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ 
สำนักงาน ป.ป.ช. 
 

ระดับความสำเร็จของการ
ดำเนินการตามโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

/  88.86 % สำนักปลัดฯ 

4. จัดให้มีระบบ/กลไก การจัดการ
กับเบาะแสทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและเร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ให้มี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ร้อยละของความสำเร็จใน
การจัดการเบาะแสการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบ 
 

/  - คู่มือ
จัดการ
เร่ือง
ร้องเรียน
ร้องทุกข์ 

สำนักปลัดฯ 
 

5. จัดให้มีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร ปรึกษาหารือและ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระหว่าง
บุคลากรในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา 

จำนวนช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร 
 

/  3 ช่องทาง สำนักปลัดฯ 
 

6. นำเทคนิค/วิธีการบริหารจัดการ
แนวใหม่และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการบริหาร
จัดการองค์กรและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

ระดับความสำเร็จในการนำ
ระบบเทคโนโลยีมาใช้ใน
การบริหารจัดการองค์กร
และการบริหารทรัพยากร
บุคคล 

/  100% สำนักปลัดฯ 

7. ยึดหลักกฎหมายและกฎระเบียบ
อย่างเคร่งครัดในการปฏิบัติงานท่ี
อาจก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

ร้อยละของความสำเร็จใน
การปฏิบัติงานท่ีอาจ
ก่อให้เกิดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบตาม
กฎหมายและระเบียบ 

/  100 % สำนักปลัดฯ 

9. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลใน
การบริหารงานบุคคล 
 

จำนวนข้อร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสใน
กระบวนการสรรหาบรรจุ
แต่งตั้ง โอนย้ายการ
พิจารณาความดีความชอบ 

/  - ไม่มีข้อ
ร้องเรียน 

สำนักปลัดฯ 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี  4… 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  : เสริมสร้างและพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ให้มีวินัยและป้องกันมิให้มีการกระทำผิด
วินัย 
วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ในการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตาม
กฎระเบียบ มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ผลการดำเนินงาน หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
แล้ว 

ยังไม่
ดำเนินการ 

ผลการ
ดำเนินการ 

1. พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถของเจ้าหน้าท่ีใน
การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 
2. เสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ 
และทัศนคติ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้กับ
บุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดยะลา 

1.  โครงการอบรมวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม/ การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

จำนวนบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

/  167 คน 
-โครงการ
องค์กร
คุณธรรมฯ 

สำนักปลัดฯ 

2.  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/
สัมมนา/กิจกรรมในด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

จำนวนการเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม 

/  5 คน สำนักปลัดฯ 

3.  โครงการเผยแพร่ความรู้ เพื่อ
เสริมสร้างและป้องกันการกระทำผิด
วินัย 
 
 

จำนวนคร้ังของการเผยแพร่ 
ความรู้เพื่อเสริมสร้างและ
ป้องกันการกระทำผิดวินัย 

/  1 คร้ัง 
-โครงการ
องค์กร
คุณธรรมฯ 

สำนักปลัดฯ 

4. โครงการให้ความรู้แก่บุคลากรใน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยะลา ในเร่ืองการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 

 /  167 คน 
-โครงการ
องค์กร
คุณธรรมฯ 

สำนักปลัดฯ 

5. จัดให้มีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารปรึกษาหารือ และ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมระหว่าง
บุคลกรในองค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา 

จำนวนช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร 

/  3 
ช่องทาง 

สำนักปลัดฯ 

6. จัดทำ/เผยแพร่มาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ/เอกสารทาง
วิชาการ/ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์ 

จำนวนมาตร/แนวทาง
ปฏิบัติ/เอกสารทาง
วิชาการ/ข้อมูลข่าวสารท่ี
ได้เผยแพร่ 

/  1 
มาตรการ 

สำนักปลัดฯ 

จำนวนช่องทางการเผยแพร่ /  2 
ช่องทาง 

สำนักปลัดฯ 

7. จัดทำ/เผยแพร่มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/
คู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้กับบุคลากรในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดยะลา 

จำนวนช่องทางการเผยแพร่ /  1 ช่องทาง สำนักปลัดฯ 

 


