
แบบรายงานผลการด าเนินการส่งเสรมิคุณธรรม จริยธรรม 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา  อ าเภอยี่งอ  จังหวัดนราธิวาส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

( ช่วงระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 -  30 กันยายน 2562 ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 

1. ปลูกจิตส านกก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

1.1 สร้างจิตส านกกและส่งเสริมการเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1 โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  วัตถุประสงค์ เพ่ือปลูกจิตส านึกคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล/ครู 
พนักงานจ้าง 

(   /   )  ด าเนินการ 

(       )  ยังไม่ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ได้ตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือ
ด าเนินการจัดท าโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 ของจิตส านึกคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล/ครู พนักงานจ้าง หมวด
ค่าใช้สอย เป็นเงิน 10,650 บาท 

 

 



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 

1. ปลูกจิตส านกก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและ
สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

1.2 สร้างจิตส านกกและส่งเสริมการเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามหลักคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติ
ราชการ 

 

1.1 การส่งเสริมสนับสนุนให้จัดกิจกรรม/โครงการ
วันส าคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธีร่วมร าลึกวัน
ส าคัญของชาติ 

(   /   )  ด าเนินการ 

(       )  ยังไม่ด าเนินการ 

      1.องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ได้ตั้ง
ข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ื อ
ด าเนินการจัดท าโครงการจัดนิทรรศการวันแม่ 
ป ร ะ จ า ปี งบ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .2 5 6 2  โด ย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดีและ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะ
ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและ
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ หมวดค่าใช้สอย เป็น
เงิน 10,650 บาท 

      2. องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ได้ตั้ง
ข้อบัญญั ติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพ่ื อ



ด าเนินการจัดท าโครงการจัดนิทรรศการวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2562 
ป ระ จ า ปี งบ ป ร ะ ม า ณ  พ .ศ .2 5 6 2  โด ย มี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการถวายความจงรักภักดีและ
ส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษาและแสดงความ
จงรักภั กดี  กลุ่ ม เป้ าหมาย คือ  คณ ะผู้ บ ริห าร 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและประชาชนผู้มา
ติดต่อราชการ หมวดค่าใช้สอย เป็นเงิน 10,650 
บาท 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 

2. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสร้าง 
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

1.1 บูรณาการหน่วยงานกับองค์กรทุกภาคส่วน
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

2.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการติดตาม 
ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติชอบ 

2.1 ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อ
ท าการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

ด าเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันการทุจริต
และประพฤติไม่ชอบของข้าราชการ 

(   /   )  ด าเนินการ 

มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสิ่อสารระหว่างกัน
ประชาสัมพันธ์โดยการจัดท าเอกสารแผ่นพับ แจ้ง
เวียน ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

(       )  ไม่ด าเนินการ 



 2.2 ด าเนินการจัดท าช่องทางการรับแจ้งข้อมูลหรือ
เบาะแสให้มีความสะดวกหลากหลาย และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนทราบถึงช่องทางและ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

อบต.ลุโบะบือซามีการจัดท าช่องทางการร้องเรียน
ต่าง ๆ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชน
ทราบถึงช่องทางและวิธีการร้องเรียนต่าง ๆ  

(   /   )  ด าเนินการ 4 ช่องทาง 

1. ร้องเรียนโดยการท าหนังสือส่งมาที่การ อบต.ลุ
โบะบือซา  

2. ร้องเรียนทางโทรศัพท์ ที่ท าการอบต. หมายเลข 
073-709750 

3.ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ อบต.
www.lubobuesa.go.th 

4. ร้องเรียนผ่าน Page อบต.ลุโบะบือซา 

(       )  ไม่ด าเนินการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 



3. เสริมสร้างความเข็มแข็งแก่หน่วยงานในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

3.1 ส่งเสริมการประพฤติตนตามมาตรฐาน
จรรยาบรรณ 

 

3.1 จัดท าประมวลจริยธรรม ข้อบังคับด้วยจรรยา 

ข้าราชการ แผนป้องกันการทุจริต ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

(  /  ) ด าเนินการ 

  ส านักปลัด อบต. ลุโบะบือซา ได้จัดท าประมวล
จริยธรรม นโยบายคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์
การป้องกันและต่อต้านหารทุจริตคอรัปชั่น 
ข้อบังคับจรรยาข้าราชการ นบายก ากับดูแลองค์การ
ที่ดี นโยบายการบริหารความเสี่ยง แผนการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการ
ทุจริต และแผนป้องกันการทุจริต และประกาศ
เผยแพร่ให้คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้างทราบและถือปฎิบัติ 

(     )  ไม่ด าเนินการ 



 3.2 ประชาสัมพันธ์เชิดชู ความดี ความซื่อสัตย์
สุจริตในการปฎิบัตืราชการ/กิจกรรมละเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน 

(  / ) ด าเนินการ 

    ส านักปลัด อบต.ลุโบะบือซา ได้จัดท าโครงการ
พนักงานดีเด่นประจ าปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือยกย่อง ชมเชยให้กับพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานที่มีผลงานดีเด่นและเข้าหลักเกณฑ์ตามที่ 
อบต. ลุโบะบือซาประกาศ และเพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังให้กับพนักงสนส่วนต าบล พนักงานจ้าง ในการ
ปฎิบัติราชการ โดยการมอบประกาศนียบัตร/
วุฒิบัตร/วุฒิบัตรให้ 

(     )  ไม่ด าเนินการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน ปี พ.ศ.2562 

4. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เสริมสร้าง วินัย คุณธรรม จริยธรรมและการ
ป้องกันการทุจริต 

 

4.1 โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างจิตส านึกต่อหน้าที่ 
การรักษาวินัยและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  

(   /   )  ด าเนินการ 

      องค์การบริหารส่วนต าบลลุโบะบือซา ได้ตั้ง
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือ
ด าเนินการจัดท าโครงการฝึกอบรมเสริมสร้าง
จิตส านึกต่อหน้าที่ การรักษาวินัยและความโปร่งใส
ในการปฏิบัติงานของบุคลากรท้องถิ่น ประจ าปี



งบประมาณ พ.ศ.2562  เพ่ือสร้างจิตส านึกคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล/ครู 
พนักงานจ้าง หมวดค่าใช้สอย เป็นเงิน 10,650 
บาท 

(       )  ยังไม่ด าเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  



 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


