
 
 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) 

ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา 
(ปรับปรุง) 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

     ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
โทรศัพท์ : 0 – 7320 – 3610 
เว็บไซต์  : www.yalapao.go.th 



 
 

ค าน า  
 

  ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ เป็นปัญหำใหญ่ของสังคมไทยมำเป็น
เวลำนำนและมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็วและต่อเนื่อง  กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) มำสู่กำรปฏิบัติโดยกำรปรับปรุงยุทธศำสตร์ชำติ
ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและสถำนกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
ในปัจจุบัน สิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนในภำครัฐซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีควำม
เจริญก้ำวหน้ำสำมำรถแข่งขันกับต่ำงประเทศได้อย่ำงทัดเทียม  จะต้องประสำนควำมร่วมมือทั้งภำคเอกชน
และภำคประชำสังคมเพ่ือร่วมกันพัฒนำปรับปรุงระบบกำรบริหำรจัดกำร และกำรพัฒนำคนควบคู่ไปพร้อม 
ๆ กันโดยกำรปลูกฝังควำมซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่ำนิยมอ่ืนๆ ที่ถูกต้อง รวมทั้งเข้ำใจวิถี
ด ำเนินชีวิตที่สมควรและมีคุณค่ำ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำร
ป้องกันกำรทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 2564) เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม /มำตรกำรต่ำงๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน อันจะน ำไปสู่กำร
ปฏิบัติอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ มี
ควำมสอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 
2564) จึงได้ปรับปรุงแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 256๑ – 2564) ขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดยะลำ ให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำและสถำนกำรณ์กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำง
แท้จริง 
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ส่วนที่ ๑ 
บทน า 

 

1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กร 
กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กร  มีวัตถุประสงค์เพ่ือต้องกำรบ่งชี้ควำมเสี่ยง

ของกำรทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยกำรประเมินโอกำสของกำรทุจริตที่อำจเกิดขึ้น  ตลอดจนบุคคลหรือ
หน่วยงำนที่อำจเกี่ยวข้องกับกำรกระท ำทุจริต  เพ่ือพิจำรณำว่ำกำรควบคุมหรือกำรป้องกันกำรทุจริตที่มีอยู่
ในปัจจุบันมีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่  ซึ่งโดยส่วนใหญ่สำเหตุหลักของกำรเกิดกำรทุจ ริตของ
องค์กร คือโอกำสของกำรทุจริต สิ่งจูงใจ กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส กำรผูกขำด กำรได้รับ
ค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม  กำรขำดคุณธรรมจริยธรรม  และมีค่ำนิยมที่ผิด 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ได้มีกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำร
ทุจริต  โดยใช้เทคนิค SWOT  Analysis  โดยมีผลกำรวิเครำะห์ ดังนี้  
 1.1  สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น "จุดแข็ง" ของการป้องกันการทุจริต มีดังนี ้ 
  1)  ผู้บริหำรมีนโยบำยและสนับสนุนกำรป้องกันกำรทุจริต 

  2)  มีโครงสร้ำงองค์กรชัดเจน 
  3)  มีช่องทำงกำรร้องเรียน ร้องทุกข์   ที่สำมำรถเข้ำถึงได้ง่ำย 
  4)  มีงบประมำณในกำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือปลูกฝังในกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
  5)  บุคลำกรส่วนใหญ่มีควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน 
  6)  กำรให้ควำมร่วมมือและกำรมีส่วนร่วมของบุคลำกรในกำรปฏิบัติงำน  
 

 1.2  สภาพแวดล้อมภายในที่เป็น "จุดอ่อน" ของการป้องกันการทุจริต มีดังนี ้ 
  1)  บุคลำกรบำงส่วนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำใจระเบียบกฎหมำยในกำรปฏิบัติงำน 

  2)  บุคลำกรบำงส่วนยังไม่ค่อยเห็นควำมส ำคัญในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมด้ำนกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรม 

  3)  บุคลำกรบำงส่วนยังใช้บรรทัดฐำนในกำรปฏิบัติงำนไม่เท่ำเทียมกัน 
  4)  บุคลำกรบำงส่วนยังขำดควำมเคร่งครัดในกำรใช้ระเบียบกฎหมำย 
 

1.3  สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น "โอกาส" ของการป้องกันการทุจริต มีดังนี ้ 
  1)  รัฐบำลส่งเสริมให้มีนโยบำยกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริต 

  2)  ทุกส่วนรำชกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันกำรทุจริต 
  3)  สื่อประชำสัมพันธ์ต่ำง ๆ ให้ควำมส ำคัญกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
  4)  มีหน่วยตรวจสอบภำยนอกเข้ำมำตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเป็นประจ ำอย่ำงต่อเนื่อง 
  5)  มีระเบียบที่ก ำหนดชัดเจนจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 
  6)  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนขององค์กร  และมีควำมตื่นตัวในกำรป้องกันกำรทุจริต 
 

1.4  สภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็น "อุปสรรค" ของการป้องกันการทุจริต มีดังนี้  
  1)  กฎหมำยบำงฉบับมีช่องว่ำงในกำรใช้บังคับ  เกิดควำมไม่ชัดเจนต้องตีควำม 
  2)  ควำมไม่เสถียรภำพทำงกำรเมือง  
  3)  กำรสร้ำงเครือข่ำยด้ำนกำรคุ้มครองจริยธรรมและกำรป้องกันกำรทุจริตยังไม่ครอบคลุม 

  4)  ค่ำนิยมของสังคมมองกำรทุจริตเป็นเรื่องปกติ 
  5)  โครงสร้ำงสังคมและเศรษฐกิจของไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ และทุนนิยมเอ้ือต่อกำรทุจริตคอรร์ัปชั่น
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โดยสรุปแล้ว ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรได้แก ่
 (1)  สภำพของบุคลำกร ที่บำงส่วนยังขำดควำมรู้ควำมเข้ำในระเบียบกฎหมำยเกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติงำน  และควำมตระหนักในด้ำนของคุณธรรมจริยธรรม 
 (๒)  สภำพของกำรบังคับใช้กฎหมำยทีข่ำดประสิทธิภำพ และมีช่องว่ำงของกฎระเบียบและข้อบังคับ 
 (๓)  สภำพของสังคม ยังขำดกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กร 
 

๒. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น เป็นปัญหำที่ส ำคัญและส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
กำรเมือง กำรปกครอง รวมทั้งกำรบริหำรรำชกำรอย่ำงมำก แม้หน่วยงำนในภำครัฐจะมีกำรก ำหนดนโยบำย
หรอืมำตรกำร ต่ำงๆ ในกำรหยุดยั้งกำรทุจริต แต่ปัญหำดังกล่ำวก็ยังคงมีอยู่และท ำให้ประเทศไทยมีภำพลักษณ์
กำรทุจริตสูงใน สำยตำของนำนำประเทศ ซึ่งจะเห็นได้จำกผลกำรจัดอันดับดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชั่น (CPI 
: Corruption Perceptions Index) ขององค์กรควำมโปร่งใสระหว่ำงประเทศ หรือ Transparency 
International (TI) ประเทศไทย หล่นจำกอันดับที่ 76 ในปี 2558 ไปอยู่ อันดับที่ 101 ในปี 2559 จำก 
17๖ ประเทศทั่วโลก ได้คะแนนเพียง ๓๕ คะแนน สิ่งที่สะท้อนจำกดัชนีชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นล้วนเป็น
ประโยชน์ เป็นตัวผลักดันให้คนไทยต้องลงมือท ำงำนมำกขึ้นกว่ำเดิม กำรแก้ไขปัญหำวิกฤติของประเทศ  หรือ
กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นไม่สำมำรถกระท ำได้โดยกำรบังคับใช้กฎหมำยเพียงอย่ำงเดียว หำกแต่ควร
เป็นกำรเสริมสร้ำงค่ำนิยม และกระตุ้นให้เกิดจิตส ำนึก และกำรมีส่วนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต
คอร์รัปชั่นโดยภำพรวม  ประชำชน ภำคประชำสังคมและภำคธุรกิจ จะต้องเร่งตอบสนองโดยกำรลุกขึ้นมำใช้
สิทธิและติดตำมกำรด ำเนินกำรของภำครัฐ มีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบเฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริต
ประพฤติมิชอบได ้
 รัฐบำลได้ก ำหนดนโยบำยและมำตรกำรต่ำงๆ เพ่ือแก้ไขปัญหำดังกล่ำวข้ำงต้นมำโดยตลอด รวมทั้งให้
หน่วยงำนของรัฐและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติภำรกิจให้เป็นไปตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของ
รัฐ ฯลฯ  และเมื่อวันที่ 11 ตุลำคม 2559 ที่ผ่ำนมำคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) มีสำระส ำคัญเป็นกำรด ำเนินกำรต่อเนื่อง
จำกยุทธศำสตร์ชำติฯ ระยะที ่๒ โดยมีเป้ำหมำยหลักท่ีจะยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริตให้สูงกว่ำร้อย
ละ ๕๐ มุ่งสู่กำรเป็นประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชำชนไม่เพิกถอนต่อ
กำรทุจริตทุกรูปแบบ  เน้นกระบวนกำรมีส่วนร่วมของทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชน โดยก ำหนดไว้ 
๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ 
  ยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงสังคมท่ีไม่ทนต่อกำรทุจริต 
  ยุทธศำสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมือง ในกำร ต่อต้ำน กำรทุจริต  
  ยุทธศำสตร์ที่ 3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
  ยุทธศำสตร์ที่ 4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก  
  ยุทธศำสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรกำร ปรำบปรำม กำรทุจริต  
  ยุทธศำสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)  
  

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมในทำงปฏิบัติ เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
ภำครัฐ  (ระยะที่ ๓) (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ) พระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.2546  และควำมตระหนักในเรื่องของกำรบริหำรจัดกำรให้มีควำมโปร่งใส  สร้ำงค่ำนิยม 
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วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่ำงยั่งยืน  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ ) เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรขับเคลื่อนด้ำนกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ผ่ำนโครงกำร/กิจกรรม /มำตรกำรต่ำงๆที่เป็นรูปธรรมอย่ำงชัดเจน อันจะน ำไปสู่กำรปฏิบัติ
อย่ำงมีประสิทธิภำพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ำหมำยของกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตอย่ำงแท้จริง 
 

๓. วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผน 
๑) เพ่ือยกระดับเจตจ ำนงทั้งข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยสภำฯ และข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ 

ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
๒) เพ่ือยกระดับจิตส ำนึกและควำมรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสำธำรณะของข้ำรำชกำร

กำรเมืองฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยสภำฯ และข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ รวมถึงประชำชนในท้องถิ่น 
๓) เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ เป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำร

บ้ำนเมืองที่ดี (Good Governance ) 
๔) เพ่ือส่งเสริมบทบำทกำรมีส่วนร่วม ( people’s  participation)  และตรวจสอบ ( people’s 

audit)   ของภำคประชำชนในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
๕) เพ่ือพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
 

4. เป้าหมาย 
๑) ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยสภำฯ และข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ  รวมถึงประชำชน ใน

ท้องถิ่น มีจิตส ำนึกและควำมตระหนักในกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชนท้องถิ่น  
ปรำศจำกกำรก่อให้เกิดข้อสงสัยในกำรประพฤติปฏิบัติตำมมำตรกำรจริยธรรม  กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์
และกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ 

๒) เครื่องมือ / มำตรกำรกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถป้องกันปัญหำเกี่ยวกับกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบของข้ำรำชกำร 

๓) โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำรที่สนับสนุนให้สำธำรณะและภำคประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบกำรปฏิบัติ หรือบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

๔) กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำ ที่มีควำมเข้มแข็งในกำรตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจอย่ำงเหมำะสม 

๕) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ มีแผนงำนที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำรกระท ำกำรทุจริต
และประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับของทุกภำคส่วน 

 

๕. ประโยชน์ของการจัดท าแผน 
 ๑)  ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยสภำฯ และข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำรวมถึงประชำชนในท้องถิ่น 
มีจิตส ำนึกรักท้องถิ่นของตนเอง  อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงค่ำนิยม  และอุดมกำรณ์ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
(Anti - Corruption ) จำกกำรปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม  หลักธรรมำภิบำล รวมถึงหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงที่สำมำรถน ำมำประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำน และชีวิตประจ ำวัน 

2)  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ สำมำรถบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่
ดี (Good Governance ) มีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

3)  ภำคประชำชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมตัดสินใจรวมถึงร่วมตรวจสอบในฐำนะ   
พลเมืองที่มีจิตส ำนึกรักท้องถิ่น อันจะน ำมำซึ่งกำรสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชนที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวัง
กำรทุจริต 
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4)  สำมำรถพัฒนำระบบ กลไก มำตรกำร รวมถึงเครือข่ำยในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำทั้งจำกภำยในและภำยนอกองค์กรที่มีควำมเข้มแข็งในกำรเฝ้ำระวัง กำรทุจริต 

5)  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ มีแนวทำงกำรบริหำรรำชกำรที่มีประสิทธิภำพ ลดโอกำสในกำร
กระท ำกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจำกทุกภำคส่วนให้เป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นต้นแบบ 
ด้ำนกำรปอ้งกันกำรทุจริต  อันจะส่งผลให้ประชำชนในท้องถิ่นเกิดควำมภำคภูมิใจและให้ควำมร่วมมือกันเป็น
เครือข่ำยในกำรเฝ้ำระวังกำรทุจริตที่เข้มแข็งอย่ำงยั่งยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ๔ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๔)  
 

มิต ิ
ภำรกจิ 
ตำมมติ ิ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ 

หมำยเหตุ งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

๑ .  ก ำ ร
สร้ำงสังคม
ที่ไม่ทนต่อ
กำรทุจริต 

 

๑.1  กำรสร้ำงจิตส ำนึก
และควำมตระหนักแก่
บุคลำกรทั้งข้ำรำชกำร
กำรเมืองฝ่ำยบริหำร 
ข้ำรำชกำรกำรเมืองฝ่ำย
ส ภ ำ ท้ อ ง ถิ่ น แ ล ะ
ข้ำรำชกำรฝ่ำยประจ ำ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๑) โครงกำรฝึกอบรมคุณธรรม 
จริยธรรมแก่ คณะผู้บริหำร สมำชิก
สภำฯ  และบุคลำกรของ อบจ.ยะลำ 
 

(2) โครงกำรพัฒนำศักยภำพของ
คณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำฯ  
อบจ.ยะลำ 
 
(3) โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
ท ำนุบ ำรุงศำสนำ “กิจกรรมวันธรรม
สวนะ” 
 
( 4 )  กิ จ ก ร ร ม ใ ห้ ค ว ำ ม รู้  เ รื่ อ ง
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลำกร 
 

( 5 )  ม ำ ต รก ำ ร  “ ส่ ง เ ส ริ ม ก ำ ร
ปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรม” 
 
(๖) มำตรกำร “จัดท ำคู่มือกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 
(๗) กิจกรรม Big cleaning day 
 

150,000 
 
 
 
๓00,000 

 
 
 

50,000 
 
 
 

50,000 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 
 

30,000 

150,000 
 

 
 
500,000 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

50,000 
 

 
ไม่ใช้งบฯ 

 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 
 

30,000 

150,000 
 

 
 
500,000 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

50,000 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 
 

30,000 

150,000 
 

 
 
500,000 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

50,000 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 
 

30,000 

 

1 . 2  ก ำ ร ส ร้ ำ ง
จิ ตส ำนึ ก  ค่ ำนิ ย ม 
ควำมตระหนักให้แก่
ประชำชนทุกภำค
ส่วนในท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) โครงกำรสร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนิยม
ในด้ำนกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และ
ปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 
(2) โครงกำรอบรมกำรสอนอ่ำน     
อัลกุรอำน (ระบบกีรออำตี) 
 

(3) โครงกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรม
ท ำนุบ ำรุงศำสนำ กิจกรรม “ปฏิบัติ
ธรรมน ำสุข 
 

(4) กิจกรรมกำรสร้ำงฝำยประชำรัฐ 
(ฝ่ำยมีชีวิต) เพื่อกำรอนุรักษ์ดิน น้ ำ
และป่ำไม้ 
 
(5)กิจกรรมกำรบริหำรจัดกำรและ
รวบรวมขยะอันตรำยจังหวัดยะลำ 
 

300,000 
 

 
 

1,300,000 
 
 

250,000 
 
 
 

๗๐0,000 
 
 
 

300,000 
 

300,000 
 
 
 

1,300,000 
 
 

250,000 
 
 
 

๗๐0,000 
 
 
 

300,000 
 

300,000 
 
 
 

1,300,000 
 
 

250,000 
 
 
 

๗๐0,000 
 
 
 

300,000 
 

300,000 
 
 
 

1,300,000 
 
 

250,000 
 
 
 

๗๐0,000 
 
 
 

300,000 
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มิต ิ
ภำรกิจ 
ตำมมติ ิ

โครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร 
ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ 

หมำยเหตุ งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

งบประมำณ
(บำท) 

 ๑ . ๓  ก ำ ร ส ร้ ำ ง
จิตส ำนึกและควำม
ตระหนักแก่เด็กและ
เยำวชน  

( 1 )  โ ค ร ง ก ำ รส ร้ ำ งจิ ตส ำ นึ ก 
ค่ำนิยม ของควำมซ่ือสัตย์ สุจริต 
กำรต่อต้ำนกำรทุจริต และกำรมีจิต
สำธำรณะ 
 

(2) โครงกำรเสริมสร้ำงองค์ควำมรู้
ด้ำนประชำธิปไตยเพื่อกำรมีส่วน
ร่ ว มข อ ง เ ด็ ก แ ละ เ ย ำ ว ชนต่ อ
กำรเมืองกำรปกครอง 
 
( 3 )  โ ค ร ง ก ำ ร เ รี ย น รู้ ร่ ว ม กั น
เสริมสร้ำงรำยได้เยำวชน 

๒50,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 

๒50,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 

๒50,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

100,000 
 
 

๒50,000 
 
 
 
 

300,000 
 
 
 
 

100,000 
 

 

มิติที่ ๑ 
  

รวม ๒ มำตรกำร  ๔ กิจกรรม 
๙ โครงกำร 

4,080,000 4,230,000 4,230,000 4,230,000 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 7 - 
 

 

มิต ิ
ภำรกิจ 
ตำมมติ ิ

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
๒. กำรบริหำร
รำชก ำร เพื่ อ
ป้ อ ง กั น ก ำ ร
ทุจริต 
   
   
 

๒ . ๑  ก ำ ร แ ส ด ง
เ จ ต จ ำ น ง ท ำ ง
ก ำ ร เ มื อ ง ใ น ก ำ ร
ต่อต้ำนกำรทุจริตของ
ผู้บริหำร 

(๑) กิจกรรมประกำศ
เจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทจุริต
ของผู้บริหำร อบจ.ยะลำ 
 
(๒) กิจกรรมประชำสัมพันธ์
เจตจ ำนงขององค์กรในกำร
ต้ำนทุจริต 
 

10,000 
 
 
 

10,000 

10,000 
 
 
 

10,000 

10,000 
 
 
 

10,000 

10,000 
 
 
 

10,000 

 

๒.๒ มำตรกำรสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติรำชกำร 
 

(๑) มำตรกำรออกค ำสั่งมอบ
อ ำนำจของนำยก อปท. ปลัดฯ 
และหัวหน้ำส่วนรำชกำรฯ  
 
(๒) มำตรกำรออกค ำสั่งแต่งต้ัง
ผู้ รั กษำรำชกำรแทน และ
รักษำกำรในต ำแหน่ง ฯ 
 
(๓) มำตรกำร “สร้ำงควำม
โปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อน
ขั้นเงินเดือน” 
 
(4)  มำตรกำ รสร้ ำ งควำม
โปร่ งใสในกำรบริหำรงำน
บุคคล 
 
(5)  มำตรกำ ร  กำรจั ดท ำ
ข้อตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 
(6) มำตรกำร กำรใช้บัตรคิว
ในกำรขอรับบริกำร 
 
(7) มำตรกำร “ควบคุมกำร
เบิกจ่ำยเงินตำมข้อบัญญัติ 
งบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี” 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
 
ไม่ใช้งบฯ 

 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

๒.๓ มำตรกำรกำรใช้
ดุ ล ย พิ นิ จ แ ล ะ ใ ช้
อ ำ น ำ จ ห น้ ำ ที่ ใ ห้
เป็นไปตำมหลักกำร
บ ริ ห ำ ร กิ จ ก ำ ร
บ้ำนเมืองที่ดี 

(1) มำตรกำรลดขั้นตอนและ
ระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
 
(๒) มำตรกำรกำรมอบอ ำนำจ
อนุมัติ อนุญำต สั่งกำร  เพื่อ
ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 
 
(๓) มำตรกำร กำรเผยแพร่
แ ผน ภู มิ ขั้ น ต อ น ข อ ง ง ำ น
บริกำร 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
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มิต ิ
ภำรกิจ 
ตำมมติ ิ

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
 2.4 กำรเชิดชูเกียรติ

แก่หน่วยงำน/บุคคล
ในกำรด ำเนินกิจกำร
กำรประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
 

(๑ )  กิจกรรมยกย่ อง เชิดชู
เกียรติ บุคลำกรที่ประพฤติ
ปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 
(๒ )  กิจกรรมยกย่อง เชิดชู
เกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำม
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
 
(๓ )  กิจกรรมยกย่อง เชิดชู
เกียรติแก่บุคคล /หน่วยงำน 
ผู้ท ำ คุณประโยชน์ หรือเข้ำ
ร่วมกิจกรรมของ อบจ.ยะลำ 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

20,000 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

20,000 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

20,000 
 

10,000 
 
 
 

10,000 
 
 
 

20,000 
 

 
 
 

 

๒.5 มำตรกำรจัดกำร
ในกรณีได้รับทรำบ
ห รื อ รั บ แ จ้ ง ห รื อ
ตรวจสอบพบกำ ร
ทุจริต 
 
 

(1) มำตรกำรจัดกำรในกรณี
ได้ทรำบรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบกำรทุจริต 
 
(2) มำตรกำร “แต่งตั้ ง
ผู้ รับผิดชอบเกี่ ยวกับ เรื่ อ ง
ร้องเรียน” 
 
(3) โครงกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริตของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำ 
 
( 4 )  ม ำ ต ร ก ำ ร แ ต่ ง ตั้ ง
คณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันกำรทุจริตของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

มิติท่ี 2 รวม 
13 มำตรกำร  5 กิจกรรม 

1 โครงกำร 
60,000 60,000 60,000 60,000  
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มิต ิ
ภำรกิจ 
ตำมมติ ิ

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
3. กำรส่งเสริม
บทบำทและกำร
มีส่วนร่วมของ
ภำคประชำชน 

3 . 1  จั ด ใ ห้ มี แ ล ะ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล
ข่ำวสำรในช่องทำงที่
เป็นกำรอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ประชำชน
ไ ด้ มี ส่ ว น ร่ ว ม
ตรวจสอบกำรปฏิบัติ
รำชกำรตำมอ ำนำจ
หน้ ำที่ ข อ งอ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ได้ทุกขั้นตอน 

(1) กิจกรรม “ปรับปรุงศูนย์
ข้อมูลข่ำวสำรของ อปท. ให้มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น” 
 
(2) มำตรกำร “จัดให้มี
ช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึ ง
ข้อมูลข่ำวสำรของ อปท. 
 
(3) กิจกรรม อบรมให้ควำมรู้
ตำม พ.ร.บ.ข้อมูลข่ำวสำร 
พ.ศ. 2540 
 
(4) กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรให้ประชำชนทรำบ 
 

50,000 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

100,000 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

50,000 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

100,000 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

50,000 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

100,000 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

50,000 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

100,000 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 

3.2 กำรรับฟังควำม
คิดเห็น กำรรับและ
ต อ บ ส น อ ง เ รื่ อ ง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์
ของประชำชน 
 

(1) มำตรกำร กำรด ำเนินงำน
ศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำ 
(2) กิจกรรม รำยงำนผลกำร
ตรวจสอบข้อ เท็จจริ ง ให้ ผู้
ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ 
 

ไม่ใชง้บฯ 
 
 
 
- 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

 

3.3 กำรส่งเสริมให้
ประชำชนมีส่วนร่วม
บริหำรกิจกำรของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) มำตรกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ อบจ.
ยะลำ 
 
(2) มำตรกำรแต่งตั้งตัวแทน
ป ร ะ ช ำ ค ม เ ข้ ำ ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมกำรตรวจรับงำน
จ้ำง 
 
(๓) มำตรกำรรำยงำนผลกำร
ใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนทรำบ 
 
(๔) กิจกรรม กำรให้ควำมรู้แก่
กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
 
(๕) โครงกำร อบจ.ยะลำ ร่วม
ใจสำนสัมพันธ์  เสริมสร้ำ ง
ควำมปรองดองสมำนฉันท์ 
เพื่อคืนควำมสุขสู่ชุมชน 
  

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

100,000 
 
 

500,000 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

100,000 
 
 

500,000 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

100,000 
 
 

500,000 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

100,000 
 
 

500,000 

 

มิติท่ี 3 รวม 
5 มำตรกำร 5 กิจกรรม 

1 โครงกำร 
750,000 750,000 750,000 750,000  
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มิต ิ
ภำรกิจ 
ตำมมติ ิ

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
4 .  ก ำ ร
เสริมสร้ำงและ
ปรับปรุงกลไก
ใ น ก ำ ร
ตรวจสอบกำร
ปฏิบัติรำชกำร
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

4.1 กำรจัดวำงระบบ
กำรตรวจสอบภำยใน
แ ล ะ ก ำ ร ค ว บ คุ ม
ภำยใน 

(1) มำตรกำรจัดท ำแผนกำร
ตรวจสอบภำยในประจ ำปี
งบประมำณ 
 
(2) มำตรกำรจัดท ำรำยงำน
กำรควบคุมภำยใน 
 
( 3 )  ม ำ ต ร ก ำ ร ติ ด ต ำ ม
ประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
 
(4) มำตรกำรกำรให้ควำม
ร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่
ได้ ด ำ เนิ นกำรตำมอ ำ นำจ
หน้ ำที่ เพื่ อก ำ รตรวจสอบ 
ค ว บ คุ ม ดู แ ล  ก ำ ร ป ฏิ บั ติ
รำชกำรของ อบจ. 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

 

4.2 กำรสนับสนุนให้
ภำคประชำชนมีส่วน
ร่วมตรวจสอบกำร
ป ฏิ บั ติ ห รื อ ก ำ ร
บริหำรรำชกำร ตำม
ช่องทำงที่ สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้ 
 

(1) มำตรกำร “กำรเผยแพร่
ประกำศจัดซ้ือจัดจ้ำงและ  
ผลกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง” 
 
(2) มำตรกำร กำรจัดท ำแผน
และกระบวนกำรจัดหำพัสดุ 
 
 (๓) มำตรกำรรำยงำนผลกำร
ใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนทรำบ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

 

4. ๓  ก ำ ร ส่ ง เ ส ริ ม
บ ท บ ำ ท ก ำ ร
ตรวจสอบของสภำ
ท้องถิ่น 

(1) โครงกำรให้ควำมรู้ด้ำน
ระเบียบ กฎหมำยท้องถิ่ น 
ผู้บริหำร และสมำชิกสภำฯ 
 
(๒) มำตรกำรแต่งตั้งสมำชิก
สภำฯ เป็นคณะกรรมกำร
ติดตำมและประเมินผล 
 
(3) มำตรกำรแต่งตั้งสมำชิก
สภำฯ เป็นคณะกรรมกำร
ประจ ำสภำฯ 
 
(4) มำตรกำรแต่งตั้งสมำชิก
สภำฯ เป็นคณะกรรมกำรกำร
คลัง 

300,000 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 

300,000 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 

300,000 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 

300,000 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบ 
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มิต ิ
ภำรกิจ 
ตำมมติ ิ

โครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร 

ปี 256๑ ปี 256๒ ปี 256๓ ปี 256๔ 
หมำยเหตุ งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
งบประมำณ

(บำท) 
  (5) มำตรกำรแต่งตั้งสมำชิก

สภำฯ เป็นคณะกรรมกำร
สำธำรณสุข 
 
 (6) มำตรกำรแต่งตั้งสมำชิก
สภำฯ เป็นคณะกรรมกำร
รักษำควำมสงบ 
 
(๗) มำตรกำรแต่งตั้งสมำชิก
สภำฯ เป็นคณะกรรมกำรทำง
ก ำ ร ศึ ก ษ ำ  ศ ำ ส น ำ แ ล ะ
วัฒนธรรม 
 
(๘) มำตรกำรแต่งตั้งสมำชิก
สภำฯ เป็นคณะกรรมกำร
ทรั พย ำก รธ รรมชำติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม 
 
(๙) มำตรกำรแต่งตั้งสมำชิก
สภำฯ เป็นคณะกรรมกำร
ส่งเสริมอำชีพและกำรลงทุน 
 
(๑๐) มำตรกำรแต่งตั้งสมำชิก
สภำฯ เป็นคณะกรรมกำร
สวัสดิกำรสังคมและแรงงำน 
 
(๑๑)มำตรกำรแต่งตั้งสมำชิก
สภำฯ เป็นคณะกรรมกำรกำร
กีฬำ 
 
(๑๒) มำตรกำรแต่งตั้งสมำชิก
สภำฯ เป็นคณะกรรมกำร
ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์ แ ล ะ ก ำ ร
ท่องเที่ยว 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 

 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 
 

ไม่ใช้งบฯ 
 
 

 

4.4 เสริมพลังกำรมี
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community)  และ
บู รณำกำรทุ กภำค
ส่วนเพื่อต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

(1 )  กิ จกรรมกำรติ ดป้ ำย
ประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็น
กำรทุจริต 

- 10,000 10,000 10,000  

 
มิติที่ 4 

 
รวม 

18 มำตรกำร  1  โครงกำร 
 1 กจิกรรม 

300,000 310,000 310,000 310,000  

รวมทั้งสิ้น 
38 มำตรกำร  15 กิจกรรม 

12 โครงกำร 
5,190,000 5,350,000 5,350,000 5,350,000  

 
 



 

 

ส่วนที่  3 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ  

 

มิติที ่ 1  การสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
 

ภารกิจที่  1 การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่บุคลากรทั้งข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ข้าราชการ
การเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น และข้าราชการฝ่ายประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ : ฝึกอบรมคุณธรรม  จริยธรรมแก่คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำฯ  และบุคลำกรของ อบจ.ยะลำ 
2. หลักการและเหตุผล 
      กำรพัฒนำประเทศให้ก้ำวหน้ำประชำชนมีควำมสุขอย่ำงยั่งยืนและสำมำรถก้ำวพ้นทุกวิกฤตของโลก
ที่มำกับกระแสโลกำภิวัตน์มีรำกฐำนที่ส ำคัญจำกกำรพัฒนำบุคลำกรในประเทศนั้น ๆ ให้เป็นคนดี  ซึ่งมีควำม
เกี่ยวข้องโดยตรงกับกำรพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม  โดยเฉพำะ “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” ซึ่งได้รับ
มอบหมำยภำรกจิในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน ใช้อ ำนำจที่ได้รับมอบหมำยจำกรัฐในกำรปฏิบัติงำน
โดยควำมซื่อสัตย์และคำดหวังจำกประชำชนว่ำ “เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ” ต้องรับผิดชอบดูแล  จัดกำรตัดสินใจ
เกี่ยวกับกำรให้บริกำรสำธำรณะ กำรจัดกำรทรัพยำกรของชำติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชนและต่อ
ประเทศชำติ 
 จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำว  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จึงเห็นควำมส ำคัญในกำรพัฒนำ
บุคลำกรในสังกัด  เพื่อให้ตระหนักรู้ถึงกำรสร้ำงจิตส ำนึก  ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และปฏิบัติงำนด้วย ควำม
ซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งมีกำรปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์   วัฒนธรรมค่ำนิยม  ด้วยกำรมีจิตส ำนึกที่ดีในกำร
ปฏิบัติงำน  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีแก่ประชำชน  จึงได้จัดท ำโครงกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพกำรปฏิบัติงำนให้แก่บุคลำกรในสังกัด  ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรในสังกัดปฏิบัติรำชกำรโดยยึดหลักธรรมำภิบำล  มำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม 
2. เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดได้รับกำรพัฒนำตนเองให้มีจิตสำธำรณะเกิดควำมส ำนึกร่วมในกำรเสริมสร้ำง

สังคมแห่งคุณธรรมและสมำนฉันท์  ประพฤติตน เป็นพลเมืองดี  สร้ำงจิตส ำนึกในกำรกระท ำควำมดี 
3. เพ่ือให้บุคลำกรในสังกัดปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต 

4. เป้าหมาย 
คณะผู้ บริหำร  สมำชิกสภำฯ  และบุคลำกรในสั งกัดองค์กำรบริหำรส่ วนจั งหวัดยะลำ             

จ ำนวน  250  คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 

1. จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติจำกผู้บริหำรท้องถิ่น 
2. มอบงำนให้กับผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือวำงแผนและจัดเตรียมโครงกำร 
3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือจัดหำวิทยำกร 
4. จัดท ำก ำหนดกำรและหัวข้อกำรอบรม 
5. สรุปผลในภำพรวมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรให้ผู้บริหำรท้องถิ่นทรำบ
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7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมำณ 2562 - 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 150,000.- บำท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

1. ผู้บริหำรท้องถิ่น บุคลำกรขององค์กรมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในเรื่องหลักธรรมำภิบำลและจริยธรรม 
2. ผู้บริหำรท้องถิ่น  บุคลำกรมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจและให้ควำมส ำคัญกับกำรป้องกันกำรทุจริต 
3. ผู้บริหำรท้องถิ่น  บุคลำกรมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจในหลักและแนวคิดปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง และ

สำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวิตได้ 
4. ผู้บริหำรท้องถิ่น  บุคลำกรสำมำรถน ำองค์ควำมรู้ต่ำง ๆ ไปประยุกต์ใช้ในกำรท ำงำนให้กับองค์กรได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ : พัฒนำศักยภำพของคณะผู้บริหำรและสมำชิกสภำฯ 
2. หลักการและเหตุผล 
 กำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหำที่ส ำคัญซึ่งได้แพร่กระจำยขยำยวงกว้ำงไปทั่วโลก  จำกผลกำรศึกษำ
พบว่ำในประเทศไทยมีกำรทุจริตคอร์รัปชั่นมำโดยตลอดทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น  ทั้งภำครำชกำร
และภำคเอกชนซึ่งเข้ำมำร่วมงำนกับภำครัฐ  อีกทั้งได้ทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้นส่งผลกระทบอย่ำงร้ำยแรงต่อกำร
เจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจ  กำรพัฒนำสังคม  เสถียรภำพทำงกำรเมือง  ตลอดจนควำมมั่นคงของประเทศ  
เหตุผลส ำคัญที่ให้ปัญหำกำรทุจริตในประเทศไทยยังมิได้ลดน้อยลงในขณะนี้  เนื่องจำกคนไทยส่วนใหญ่ยังมี
วัฒนธรรม  และค่ำนิยมที่เป็นอุปสรรคในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  อำทิเช่น  ค่ำนิยมในกำร
บริโภค  ควำมสะดวกสบำย  ยกย่องคนที่มีฐำนะดี  และวัฒนธรรมระบบอุปถัมภ์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมำเป็น
เวลำนำน  เป็นผลให้เกิดควำมเสื่อมของค่ำนิยมและวัฒนธรรมที่ดีงำมของไทย  ประกอบกับปัญหำควำมล่ำช้ำ
และควำมโปร่งใสในกำรให้บริกำรของภำครัฐ  รวมทั้งกำรละเลยกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยและกำรบังคับ ใช้
กฎหมำยที่เคร่งครัดและมีประสิทธิภำพ  ปัญหำเหล่ำนี้เป็นปัญหำที่เรื้อรังสะสมมำนำนและเป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อ
กำรทุจริตเป็นอย่ำงมำก 
 ดังนั้น  เพ่ือกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำ อบจ. และบุคลำกรขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ได้ตระหนักและให้ควำมส ำคัญกับกำรประพฤติโดยใช้หลักคุณธรรมจริยธรรมในกำร
ด ำเนินชีวิตและกำรปฏิบัติหน้ำที่  ตลอดจนยึดหลักกำรปฏิบัติตนตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยม
หลัก  แห่งประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรฯ  ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ พ.ศ. 2553  ที่ก ำหนดว่ำ 
จะต้องยึดมั่นในคุณธรรม  จริยธรรม  มีจิตส ำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำ
ประโยชน์ส่วนตัว  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  เพ่ือสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่นให้แก่ประชำชนและสร้ำง
ภำพลักษณ์  “ข้ำรำชกำรท้องถิ่นไทย  ใสสะอำด”  ให้เป็นจริง  จึงได้จัดให้มีโครงกำร อบจ.ยะลำโปร่งใส  
พร้อมใจต้ำนทุจริต  ขึ้น 
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3. วัตถุประสงค ์
3.๑  เพ่ือให้คณะผู้บริหำร  และสมำชิกสภำฯ   มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ  เกี่ยวกับระเบียบกฎหมำย     

ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน  และมีควำมตระหนักในกำรต่อต้ำนกำร
ทุจริต 

3.2  เพ่ือเสริมสร้ำงให้คณะผู้บริหำร  และสมำชิกสภำฯ  มีจิตส ำนึก  ค่ำนิยม  และวัฒนธรรมเรื่อง
ควำมซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งมั่นท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  และมีคุณธรรมอันมั่นคง  ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชนในพื้นท่ี 

3.3  เพ่ือเสริมสร้ำงพฤติกรรมและวิธีกำรท ำงำนของคณะผู้บริหำร  และสมำชิกสภำฯ  ให้มีควำม
สุจริตโปร่งใส  และให้ควำมส ำคัญในกำรประพฤติปฏิบัติตน  โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมรวมทั้งหลักปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังและกำรตรวจสอบกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในกำร
ปฏิบัติงำน 

4. เป้าหมาย 
    4.1  เชิงปริมาณ 

            - คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
     4.2  เชิงคุณภาพ 
         คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำฯ  และมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องของกำรป้องกันกำรทุจริต     
มีจิตส ำนึก  ค่ำนิยม  และวัฒนธรรมเรื่องควำมซื่อสัตย์  สุจริต  มุ่งมั่นท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพมีคุณธรรมอัน
มั่นคง  ส่งผลให้หน่วยงำนปลอดกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  มุ่งสู่กำรเป็นท้องถิ่นไทยใสสะอำด 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่จังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนอขออนุมัติโครงกำร   
 6.2  แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 6.3  ประชุมคณะท ำงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 6.4  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 6.5  ติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมำณ  2562 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 500,000.- บำท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกิจกำรสภำฯ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องของกำรทุจริต  กำรป้องกันกำรทุจริต 
 10.2  เกิดควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงผู้บริหำร/สมำชิกสภำฯ 
 10.3  ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำร่วมโครงกำร  
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ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศำสนำ  “กิจกรรมวันธรรมสวนะ” 
2. หลักการและเหตุผล 
      เนื่องจำกสภำพสังคมปัจจุบัน  บุคคลตั้งแต่เด็ก เยำวชน  และประชำชนทั่วไป  ทั้งระดับครอบครัว 
ท้องถิ่น  และระดับประเทศ  ล้วนแต่เกิดปัญหำในกำรด ำเนินชีวิตมำกมำย  ต่ำงใช้ชีวิตด้วยควำมประมำท  
ไม่ได้ยึดหลักธรรมตำมพระพุทธศำสนำมำใช้ในกำรด ำรงชีวิต  เพ่ือแก้ปัญหำต่ำง ๆ ที่มำรุมเร้ำจิตใจ  ดังนั้น  วัน
ธรรมสวนะ  หรือวันพระ เป็นส่วนหนึ่งที่ท ำให้บุคคล  หรือพุทธศำสนิกชน  ได้ไปท ำบุญตักบำตร  ถวำยอำหำร
คำว  หวำน  แด่พระสงฆ์  สมำทำนศีล  ไหว้พระ  ฟังธรรมเทศนำ  ทั้งยังเป็นกำรส่งเสริมให้พุทธศำสนิกชน
ทั้งหลำยได้มีโอกำสเยี่ยมเยียนวัด พระภิกษุ – สำมเณร  และชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่รอบ ๆ วัดในวันธรรมสวนะ
หรือวันพระ 
 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542  มำตรำ 16 (11)  ว่ำด้วยกำรบ ำรุงรักษำ  ศีลปะ  จำรีตประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่นและวัฒนธรรมอัน
ดีงำมของท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จึงได้ก ำหนดจัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมท ำนุ
บ ำรุงศำสนำ  กิจกรรม “วันธรรมสวนะ” ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกรที่เป็นพุทธศำสนิกชน  ได้ปฏิบัติศำสนกิจในวันธรรมสวนะ 
2. เพ่ือท ำนุบ ำรุงพุทธศำสนำให้คงอยู่ตลอดไป 
3. เพ่ือให้บุคลำกรที่นับถือพุทธศำสนำ  ได้มีโอกำสไปเยี่ยมเยียนวัด  พระภิกษุ – สำมเณร และ

ชำวบ้ำนที่อำศัยอยู่รอบ ๆ วัด  ก่อให้เกิดควำมรัก ควำมสำมัคคี 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

บุคลำกรที่นับถือพุทธศำสนำ  สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จ ำนวน 70 คน เข้ำร่วม
กิจกรรมวันธรรมสวนะในแต่ละเดือน ๆ ละ 10 – 15 คน ณ วัดที่ก ำหนด 

เชิงคุณภาพ 
บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมวันธรรมสวนะ  มีสุขภำพจิตที่ดี เนื่องจำกกำรได้เข้ำวัดฟังธรรมและสำมำรถ

น ำหลักธรรมค ำสอนมำปรับใช้ในกำรด ำเนินชีวิตประจ ำวันต่อไป 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

วัดในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 

เข้ำร่วมกิจกรรมในวันธรรมสวนะ (วันพระ)  เดือนละ 1 ครั้ง 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปีงบประมำณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้รับกำรพัฒนำจิตส ำนึก  ค่ำนิยม  คุณธรรม จริยธรรม และวินัยในกำรปฏิบัติ

รำชกำรอย่ำงมีธรรมำภิบำลซึ่งสำมำรถน ำไปปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อกิจกรรม : ให้ควำมรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลำกร 
2. หลักการและเหตุผล 
 ด้วยสถำนกำรณ์หรือกำรกระท ำของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ำมำเกี่ยวข้องจนส่งผลกระทบต่อ
กำรตัดสินใจหรือกำรปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่ง  กำรกระท ำดังกล่ำวอำจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนำ
หรือไม่เจตนำหรือบำงเรื่องเป็นกำรปฏิบัติสืบต่อกันมำจนไม่เห็นว่ำจะเป็นสิ่งที่ผิดแต่อย่ำงใด  พฤติกรรมเหล่ำนี้
เป็นกำรกระท ำควำมผิดทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องค ำนึงถึงผลประโยชน์สำธำรณะ (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม)  แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมำยถึงสถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่  และมีกำร
ใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  ผลประโยชน์ทับซ้อนมีหลำกหลำยรูปแบบ  ไม่จ ำกัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่ำนั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้  อำทิกำรแต่งตั้งพรรคพวกเข้ำไปด ำรง
ต ำแหน่งในองค์กรต่ำง ๆ ทั้งในหน่วยงำนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  และบริษัทจ ำกัด  หรือกำรที่บุคคลผู้มีอ ำนำจที่
ตัดสินใจให้ญำติพ่ีน้องหรือบริษัทที่ตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทำนหรือผลประโยชน์จำกทำงรำชกำรโดยมิ
ชอบ  ทั้งนี้ หมำยรวมถึงควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  ซึ่งใน
ปีงบประมำณ  2558 – 2560  หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำนต้องเข้ำรับกำรประเมินคุณธรรมและควำม
โปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภครัฐ  โดยก ำหนดให้หน่วยงำนควรมีกำรประชุมหรือสัมมนำภำยใน
องค์กรเพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จึงได้จัดกิจกรรม ให้ควำมรู้  ควำมเข้ำใจในกำรป้องกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลำกรในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เพ่ือป้องกันกำรทุจริตในกำรปฏิบัติ
รำชกำร  จึงได้จัดกิจกรรมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่ำนกำรประชุมผู้บริหำรกับบุคลำกรทุกระดับ  เพ่ือให้
บุคลำกรท ำงำนโดยยึดระเบียบกฎหมำย  คุณธรรม  จริยธรรม  เพ่ือเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติของตน  
เพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพ่ือให้ควำมรู้   ควำมเข้ำใจแก่บุคลำกรทุกระดับเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
3.2  เพ่ือเสริมสร้ำงพฤติกรรมและวิธีกำรท ำงำนที่สุจริตโปร่งใสของบุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วน

จงัหวัดยะลำ 
3.3  เพ่ือเสริมสร้ำงให้บุคลำกรในสังกัดมีจิตส ำนึก  ค่ำนิยม  และวัฒนธรรมเรื่องควำมซื่อสัตย์  สุจริต 

มุ่งม่ันท ำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  มีคุณธรรมอันมั่นคง  ส่งผลให้หน่วยงำนปลอดจำกกำรทุจริตคอร์รัปชั่นมุ่งสู่
กำรเป็นข้ำรำชกำรท้องถิ่นไทยใสสะอำด 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลำกรทุกระดับขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
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6. วิธีด าเนินการ 
จัดประชุม และให้ควำมรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมำณ  2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
50,000.- บำท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
บุคลำกรทุกระดับมีควำมเข้ำใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และมีควำมประพฤติปฏิบัติงำนไม่ยุ่งเกี่ยวกับ

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อมาตรการ :   “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ได้ประกำศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำ พ.ศ. 2552  โดยก ำหนดกลไกและระบบในกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ทั้งนี้  กำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว  ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย  ซึ่งมีกำรก ำหนด
ขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ โดยก ำหนดให้ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
ลูกจ้ำงประจ ำ  พนักงำนจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนจงหวัดยะลำ  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย
เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติ  อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลัก     
ธรรมำภิบำล  โดยจะยึดมั่นในค ำนิยมหลักของมำตรฐำนจริยธรรม 9  ประกำร  ได้แก่ยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม  มีจิตส ำนึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผิดชอบ  ยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือว่ำประโยชน์
ส่วนตน  และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน  ยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมำย  ให้บริกำรแก่
ประชำชนด้วยควำมรวดเร็วมีอัธยำศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ  ให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน  
ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  รักษำมำตรฐำนมีคุณภำพโปร่งใส  และตรวจสอบ
ได้  ยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  และยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพของ
องค์กร  นอกจำกนี้ ส ำนักงำน ก.พ. ได้ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพล
เรือนกรณีมีกำรเรี่ยไร  และกรณีกำรให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก ำหนดให้
ข้ำรำชกำรต้องละเว้นจำกกำรแสวงหำประโยชน์ที่มิชอบ  โดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่และ         ไม่กระท ำกำรอัน
เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  

ดังนั้น  เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนและเป็นที่เชื่อถือไว้วำงใจของประชำชน  องค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ได้จัดท ำมำตรกำร  “ส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ”  ขึ้น  เพ่ือให้บุคลำกรทั้งฝ่ำยกำรเมือง  และฝ่ำยประจ ำทุกระดับน ำไปใช้ในกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม  มีจริยธรรม  ไม่กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์หรือกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพ่ือเป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรที่สร้ำงควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกล 
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3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำง ๆ  ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ  เกิดควำมมั่นใจแก่ผู้รับบริกำร
และประชำชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ำยบริหำรใช้อ ำนำจใน
ขอบเขต  สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชำต่อประชำชนและ
ต่อสังคมตำมล ำดับ 

3.5 เพ่ือป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

คณะผู้บริหำร   สมำชิกสภำฯ  และบุคลำกรในสังกัด อบจ.ยะลำ  
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 

1. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เพ่ือใช้เป็นค่ำนิยมส ำหรับองค์กร  
ข้ำรำชกำรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่ำงทั่วถึงและมี
ประสิทธิภำพ 

2. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เปิดเผย
เป็นกำรทั่วไปแก่สำธำรณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตำมตรวจสอบตำมประกำศคณะกรรมกำรข้อมูล
ข่ำวสำรของรำชกำร  เรื่อง  ก ำหนดให้ข้อมูลข่ำวสำรตำมเกณฑ์มำตรฐำนควำมโปร่งใสและตัวชี้วัดควำมโปร่งใส
ของหน่วยงำนของรัฐเป็นข้อมูลข่ำวสำรที่ต้องจัดไว้ให้ประชำชนตรวจดูได้ตำมมำตรำ 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมำณ  2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำฯ  ข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง  ปฏิบัติงำนตำมประมวล
จริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

 

ล าดับที่ 6 
1. ชื่อมาตรการ :  “จัดท ำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ” 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐำนะเป็นผู้ใช้อ ำนำจรัฐในกำรปกครองและกำรให้บริกำรสำธำรณะด้ำน
ต่ำง ๆ   หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐปฏิบัติหรือละเว้นไม่ปฏิบัติกำรอย่ำงใดในต ำแหน่งหรือหน้ำที่ หรือใช้อ ำนำจใน
ต ำแหน่งหรือหน้ำที่อันเป็นกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง มติของคณะรัฐมนตรีอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง  
ท ำให้เกิดภำวะผู้ใช้อ ำนำจรัฐมีประโยชน์ส่วนตัวหรือประโยชน์อ่ืน ๆ ที่อำจดลใจให้เข้ำท ำในสิ่งที่ ค้ำนกับ
ประโยชน์สำธำรณะได้  ซึ่งอำจส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของชุมชนโดยส่วนรวม  ประกอบกับส ำนักงำน



- 19 - 
 

 

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตในภำครัฐ (ส ำนักงำน ป.ป.ท.) ร่วมกับส ำนักงำนคณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ส ำนักงำน ป.ป.ช.) ด ำเนินโครงกำรควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน
ของหน่วยงำนภำครัฐ  ปีงบประมำณ  2558   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลระดับคุณธรรมและควำม
โปร่งใสกำรด ำเนินงำนและเสนอแนะแนวทำงกำรปรับปรุงหรือพัฒนำในเรื่องคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน  ได้ก ำหนดให้หน่วยงำนควรมีกำรประชุมภำยในองค์กรเพ่ือให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่เจ้ำหน้ำที่และกำรจัดท ำคู่มือเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ ทับซ้อน  ซึ่งสอดคล้อง
กับค ำสั่ง คสช . ที่  ๖๙/๒๕๕๗   เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วน
รำชกำรและหน่วยงำนภำครัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงแก้ไข ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้น
กำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน  และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง 
เพ่ือสกัดกั้นเพ่ือมิให้เกิดกำรทุจริตได้ 
  ดังนั้น  เพ่ือเป็นกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนที่อำจจะเกิดขึ้น และเป็นไปตำมข้อเสนอแนะของ 
ส ำนักงำน ป.ป.ท. รวมถึงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จะได้มีคู่มือในกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันมิให้เกิดผล
ประโยชน์ทับซ้อนภำยในองค์กร  จึงได้จัดท ำมำตรกำร “จัดท ำคู่มือกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์   ทับซ้อน
ขึ้น”  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือที่ส ำคัญให้กำรปฏิบัติงำนในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำ  ให้เป็นไปในแนวทำงเดียวกัน   เกิดประโยชน์ต่อประชำชนและอ ำนวยควำมสะดวกต่อเจ้ำหน้ำที่
ผู้ปฏิบัติงำน        
3. วัตถุประสงค ์

3.๑  เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของเจ้ำหน้ำที่   ในกำรสร้ำงควำมโปร่งใสมีมำตรฐำน
กำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน 

3.2 เพ่ือใช้เป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติงำน  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  เพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือเพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ  เกิดควำมมั่นใจแก่ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 3.4 เพ่ือป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

4. เป้าหมาย 
    4.1  เชิงปริมาณ 

             องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  มีคู่มือกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  
  4.2  เชิงคุณภาพ 
         ๑) ข้ำรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำมี
จิตส ำนึกในเรื่องของควำมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ไปในทำงท่ีมิชอบทุกฝ่ำย 

            ๒) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ มีระบบกำรปฏิบัติงำนที่สำมำรถป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนที่อำจจะเกิดขึ้นในองค์กร 

           3) บุคลำกรในองค์กรมีควำมเข้ำใจเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนมำกขึ้น 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนอขออนุมัติโครงกำร   
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 6.2  แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 6.3  ประชุมคณะท ำงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 6.4  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 6.5  ติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมำณ  2562 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ มีคู่มือกำรบริหำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
 10.2 บุคลำกรในองค์กร มีจิตส ำนึกในเรื่องควำมซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส เป็นธรรม  ไม่ใช้ต ำแหน่ง
หน้ำที่ไปในทำงที่มิชอบทุกฝ่ำย  

 

ล าดับที่ 7 
1. ชื่อกิจกรรม :   Big Cleaning day 
2. หลักการและเหตุผล 
 บ่อน้ ำร้อนเบตง  เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ส ำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดยะลำ  ตั้งอยู่อ ำเภอเบตง  หมู่บ้ำนจำ
เรำะปำไต  หมู่ที่ 2  ต ำบลตำเนำะแมเรำะ  อ ำเภอเบตง  จังหวัดยะลำ  เป็นบ่อน้ ำพุร้อนที่เกิดขึ้นเองตำม
ธรรมชำติ  มีน้ ำพุเดือดขึ้นมำจำกใต้ดิน  อุณหภูมิของน้ ำประมำณ  80  องศำเซสเซียส  และมีสระน้ ำขนำด
ใหญ่ไว้กักน้ ำจำกน้ ำพุร้อนเพ่ือให้ประชำชนในพ้ืนที่และนักท่องเที่ยวได้ใช้อำบและแช่ตัวซึ่งเชื่อกันว่ำน้ ำพุร้อน
สำมำรถรักษำโรคต่ำง ๆ ได้เป็นอย่ำงดี  เช่น  โรคผิวหนัง  โรคเหน็บชำ  อำกำรปวดเมื่อยตำมร่ำงกำย ฯลฯ 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ได้ร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนำะแมเรำะ  หน่วยงำน
ภำครัฐ  ภำคเอกชน  และประชำชนในพื้นท่ีต ำบลตำเนำะแมเรำะ  ได้ด ำเนินกำรพัฒนำและท ำควำมสะอำดบ่อ
น้ ำร้อนเบตง  เป็นประจ ำทุกปี  เพ่ือรองรับนักท่องเที่ยวที่มำเยือนบ่อน้ ำร้อนเบตง  ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวทั้ง
ชำวไทยและชำวต่ำงชำติเดินทำงมำท่องเที่ยวบ่อน้ ำร้อนเบตงเป็นจ ำนวนเพ่ิมมำกขึ้น  องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำ  ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในด้ำนควำมสะอำด  และควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยของแหล่งท่อง
เที่ยงดังกล่ำว 
 พรบ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  มำตรำ 
17  ภำยใต้บังคับมำตรำ 16 ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดระบบสำธำรณะ
เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่นของตนเอง (14) ว่ำด้วยกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยวดังนั้น  เพ่ือเป็นกำร
ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและสร้ำงควำมประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ำท่องเที่ยวในช่วงเทศบำลสงกรำนต์  ได้
สัมผัสธรรมชำติและควำมสวยงำมของบ่อน้ ำร้อนเบตง  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จึงได้จัดท ำโครงกำร
ส่งเสริมภำพลักษณ์กำรท่องเที่ยว กิจกรรม “Big Cleaning Day บ่อน้ ำร้อน” ประจ ำปีงบประมำณ 2560” 
โดยบูรณำกำรร่วมกับเทศบำลเมืองเบตง  และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตำเนำะแมเรำะ” 
3. วัตถุประสงค ์
 1. เพ่ือฟ้ืนฟู  ท ำควำมสะอำดบ่อน้ ำร้อนเบตง  และพ้ืนที่บริเวณโดยรอบให้คงควำมสวยงำมเกิดควำม
เป็นระเบียบเรียบร้อย  สร้ำงควำมประทับใจแก่นักท่องเที่ยวที่มำเยือน 



- 21 - 
 

 

 2. เพ่ือส่งเสริมกำรท่องเที่ยวและรองรับนักท่องเที่ยว  เป็นกำรสร้ำงภำพลักษณ์ที่ดีด้ำนกำรท่องเที่ยว 
 3. เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก  เยำวชนและประชำชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในกำรพัฒนำและท ำควำมสะอำด
บ่อน้ ำร้อน  โดยปลูกฝังให้จิตส ำนึกในกำรรักษำควำมสะอำดและรักษำระบบนิเวศน์ของบ่อน้ ำร้อนให้อยู่อย่ำง
ยั่งยืน 
 4. เพ่ือปลูกฝังจิตส ำนึกรักษ์บ้ำนเกิดให้แก่เด็ก เยำวชนและประชำชน 
4. เป้าหมาย 

บุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  และบุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ตำ
เนำะแมเรำะ  เทศบำลเมืองเบตง  หน่วยงำนภำครัฐ  และภำคเอกชน  เด็ก  เยำวชน  และประชำชนในพ้ืนที่
ต ำบลตำเนำะแมเรำะ  อ ำเภอเบตง  จังหวัดยะลำ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

บริเวณบ่อร้อนอ ำเภอเบตง หมู่ที่ 2  ต ำบลตำเนำะแมเรำะ  อ ำเภอเบตง  จังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  จัดท ำโครงกำรเพื่อขออนุมัติโครงกำร   
 6.2  ติดต่อประสำนงำนหน่วยงำนในอ ำเภอเบตง  เพ่ือขอควำมร่วมมือในกำรพัฒนำและปรับปรุง  
ภูมทิัศน์บ่อน้ ำร้อนเบตง 
 6.3  ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมตำมโครงกำรฯ  
 6.4  ติดตำมประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

ปีงบประมำณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 30,000  บำท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชำชนในพื้นท่ีและนักท่องเที่ยวมีจิตส ำนึกในกำรร่วมผิดชอบต่อกำรรักษำควำมสะอำดของ
สถำนที่บ่อร้อนเบตง 
 10.2 นักท่องเที่ยวมีควำมประทับใจที่ได้เข้ำมำใช้บริกำรสถำนที่บ่อน้ ำร้อนเบตง  
 

ภารกิจที่ 2  การสร้างจิตส านึก ค่านิยม  ความตระหนักให้แก่ประชาชนทุกภาคส่วนในท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  สร้ำงจิตส ำนึก  ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต และปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง  
2. หลักการและเหตุผล 
      ปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  นับเป็นปัญหำที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ  สังคม  และควำมมั่นคง
ของประเทศ ตลอดระยะเวลำที่ผ่ำนมำรัฐบำลได้มีควำมพยำยำมที่จะใช้กลไกของรัฐในรูปแบบต่ำง ๆ เพ่ือขจัด
สิ่งเลวร้ำยดังกล่ำว  ไม่ว่ำในรูปแบบของกำรออกกฎหมำย  ระเบียบ  ข้อก ำหนด  ข้อบังคับ  จรรยำบรรณหรือ
ในรูปแบบอ่ืน ๆ กำรสร้ำงองค์กรต่ำง ๆ ขึ้นมำปรำบปรำมไม่ว่ำจะอยู่ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของฝ่ำยรำชกำร
ประจ ำ  หรือฝ่ำยกำรเมือง หรือก ำหนดให้อยู่ในรูปแบบขององค์กรอิสระก็ตำม  จะเห็นได้ว่ำจนถึงปัจจุบันควำม
มุ่งหมำยในกำรที่จะป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตประพฤติมิชอบ  ยังไม่เป็นผลเท่ำที่ควรในขณะที่กำร
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ทุจริตประพฤติมิชอบนั้นได้มีกำรพัฒนำกำรทั้งวิธีกำร  เทคนิค  รูปแบบที่พัฒนำไปมำกมำยและก่อให้เกิดควำม
เสียหำยแก่ประโยชน์ของชำติแต่ละครั้งนับเป็นจ ำนวนเงินมำกมำยมหำศำล  กลไกของระบบรำชกำรที่จะขจัด
สิ่งเลวร้ำยดังกล่ำวแม้จะมีมำก แต่สิ่งที่ต้องยอมรับก็คือ  สังคมไทยเป็นสังคมอุปถัมภ์ทั้งระบบรำชกำรไทยเป็น
ระบบบังคับบัญชำจำกผู้บังคับบัญชำสูงสุดลดหลั่นกันลงมำจนถึงล่ำงสุด  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งภำคกำรเมือง ไม่
ว่ำจะเป็นกำรเมืองระดับชำติหรือกำรเมืองระดับท้องถิ่น  เนื่องจำกนักกำรเมืองเป็นผู้จัดสรรงบประมำณของ
แผ่นดินและเป็นผู้วำงนโยบำยต่ำง ๆ ในกำรใช้เงินซึ่งในแต่ละปีงบประมำณแผ่นดินมีไม่ต่ ำกว่ำหนึ่งล้ำนล้ำน
บำท  ในอดีตเรำเคยปล่อยให้นักกำรเมืองเข้ำไปจัดสรรผลประโยชน์เพ่ือบริหำรประเทศ โดยประชำชนจะไม่มี
โอกำสเข้ำไปตรวจสอบเพรำะถือว่ำประชำชนได้ท ำหน้ำที่เลือกตัวแทนของตนเข้ำไปแล้วก็ปล่อยให้ตัวแทนของ
ตนท ำหน้ำที่ไปโดยไม่ทรำบว่ำนักกำรเมืองเหล่ำนั้นท ำอะไรบ้ำง  เมื่อเกิดควำมเสียหำยก็สุดจะเยียวยำหำกจะ
พ่ึงกระบวนกำรตรวจสอบจำกภำครัฐก็จะประสบปัญหำอุปสรรคมำกมำย ทั้งอิทธิพลของกำรเมือง ทั้งควำม
ล่ำช้ำของระบบทำงรำชกำร รวมทั้งควำมไม่จริงใจในกำรแก้ปัญหำ  แนวคิดกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริตและประพฤติมิชอบโดยสร้ำงเครือข่ำยภำคประชำชน จึงเป็นอีกช่องทำงหนึ่งที่จะรักษำผลประโยชน์ของ
ชำติโดยอำศัยกำรมีส่วนร่วมของประชำชนภำยใต้พ้ืนฐำนควำมเข้ำใจว่ำคนไทยทุกคนต้องมีส่วนรับผิดชอบดูแล
อนำคตและควำมอยู่รอดของชำติไทย   

จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น  ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541)  ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (1) รักษำควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรม อัน
ดี  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จึงเล็งเห็นว่ำกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำร
เข้ำมำร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  จะเป็นแนวทำงกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่นได้อีกวิธีหนึ่ง  
โดยกำรกระตุ้นให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  จึงได้จัดโครงกำรโครงกำร
สร้ำงจิตส ำนึก  ค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตและปฏิบัติตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์
  3.๑  เพ่ือสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

3.2  เพ่ือสร้ำงควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกำรปฏิบัติรำชกำร  
 3.3  เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึก จริยธรรมและหลักธรรมำภิบำล และลดควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำน 
 3.5  เพ่ือพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้เหมำะสม 
4. เป้าหมาย 
 เชิงปริมาณ 

ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดยะลำ 
เชิงคุณภาพ 
ประชำชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตเป็นกำรสร้ำงมำตรกำรให้เกิดควำมโปร่งใสในกำร

ปฏิบัติรำชกำร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่จังหวัดยะลำ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนอขออนุมัติโครงกำร 
 6.2  แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 6.3  ประชุมคณะท ำงำนเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำน 
 6.4  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
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 6.5  ติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินงำน  
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมำณ  2562 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 300,000.- บำท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์   ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนจงหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1  ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
10.2  เกิดควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ในกำรปฏิบัติรำชกำร  

 10.3  เกิดจิตส ำนึก   จริยธรรมและหลักธรรมำภิบำล และลดควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำน 
 10.4  สำมำรถพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้เหมำะสม 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  อบรมกำรสอนอ่ำนอัลกุรอำน (ระบบกีรออำตี) 
2. หลักการและเหตุผล 
      ในวิถีชีวิตของมุสลิมและมุสลีมะห์ทุกคน  อัลกุรอำนเป็นคัมภีร์ที่มีควำมส ำคัญและเป็นธรรมนูญหลัก
ของศำสนำอิสลำมท่ีก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตของศำสนิกชน  เป็นค ำสอนที่ถูกต้องและดีที่สุด ครอบคลุม
ในทุก ๆ ด้ำน  มุสลิมทุกคนจะต้องอ่ำนและปฏิบัติตำมค ำสอนในอัลกุรอำน  โดยในชีวิตของผู้ที่นับถือศำสนำ
อิสลำมนั้น กำรออ่ำนอัลกุรอำนเป็นสิ่งที่จะน ำพำซ่ึงควำมดีงำมสู่สังคมและยังผลให้ควำมส ำเร็จแก่มลประชำชน  
จังหวัดยะลำเป็นจังหวัดหนึ่งในสำมจังหวัดชำยแดนภำคใต้  ที่ประชำกรส่วนใหญ่กว่ำ 90%  นับถือศำสนำ
อิสลำม  มีวิถีชีวิตที่ยึดดยงกับหลักศรัทธำและหลักปฏิบัติตำมหลักกำรทำงศำสนำอิสลำม  ที่บัญญัติหลักค ำ
สอน  หลักปฏิบัติไว้ในอัลกุรอำน  ซึ่งเป็นธรรมนูญสูงสุดของชีวิตที่จะต้องปฏิบัตินับแต่ตื่นลืมตำจรกระทั่งนอน
หลับ  เรียกได้ว่ำทุกอริยบทที่จะต้องน ำหลักค ำสอนที่บัญญัติไว้ในอัลกุรอำน มำเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินชีวิต
ให้อยู่ในหนทำงท่ีดี  ถูกต้อง  เช่น  กำรท ำละหมำด  กำรดุอำห์ (กำรสวดวิงวอนขอพรต่อพระอัลเลำะห์)    กำร
สลำม (กำรทักทำยระหว่ำงบุคคล)  หรือแม้แต่กำรเชือดสัตว์เพ่ือเป็นอำหำร  จ ำเป็นต้องอ่ำนอัลกุรอำนในกำร
ประกอบศำสนกิจหรือประกอบพิธีกรรมนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้  อัลกุรอำนจึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อมุสลิม   ทุกคน
ที่จะใช้เป็นทำงน ำในกำรด ำเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงำมในทุกอริยบทนั่นเอง 
 มุสลิมทุกคนจึงมีหน้ำที่ที่ส ำคัญ คือ จะต้องอ่ำนและศึกษำท ำควำมเข้ำใจควำมหมำยของอัลกุรอำน  พ่อ แม่ 
ผู้ปกครองจึงนิยมส่งบุตรหลำนเข้ำเรียนในหลักสูตรอิสลำมศึกษำ  ซึ่งมีกำรสอนอัลกุรอำนในสถำนศึกษำควบคู่กับ   กำร
เรียนสำยสำมัญ  ปลูกฝังมำตั้งแต่เด็ก  ซึ่งเชื่อกันว่ำหำกปฏิบัติตำมบทบัญญัติที่เป็นค ำสอนในอัลกุรอำนได้อย่ำงถูกต้อง  
จะได้รับผลบุญตอบแทนทั้งในโลกนี้และโลกหน้ำ  สิ่งส ำคัญอีกประกำรหนึ่งของผู้ที่อ่ำนอัลกุรอำน             ได้
เปรียบเทียบก็คล้ำยกับผู้ที่นับถือศำสนำพุทธเวลำสวดมนต์ที่เป็นภำษำบำลีแม้จะยังไม่รู้ควำมหมำยใด ๆ แต่เมื่อได้อ่ำน
บทสวดมนต์สักพัก  ควำมสับสนวุ่นวำยและควำมเครียดก็จะคลำยลง  หำกเปรียบเทียบให้เข้ำใจโดยง่ำยก็คือหลังจำก
อ่ำนบทสวดไปสักพักก็จะเกิดควำมสงบเย็น  มีสติและเกิดสมำธินั่นเอง 
 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2542 หมวด 2  กำรก ำหนดอ ำนำจและหน้ำที่ในกำรจัดระบบกำรบริกำรสำธำรณะ มำตรำ 17 (ข้อ 18) กำร
ส่งเสริมกำรกีฬำ  จำรีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น  และกฎกระทรวง (พ.ศ.2541) ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 (ข้อ 11)  กำรจัดกำรศึกษำท ำนุบ ำรุงศำสนำ
และบ ำรุงรักษำศิลปะจำรีตประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่น  หรือวัฒนธรรมอันดีของท้อ งถิ่น  ถือเป็นหน้ำที่
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ประกำรหนึ่งขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  โดยเฉพำะประชำกรส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดชำยแดนภำคใต้  
ที่นับถือศำสนำอิสลำมและมีควำมเคร่งครัดทำงศำสนำมำก  ซึ่งศำสนำอสิลำมได้ก ำหนดให้มุสลิม   ทุกคนต้อง
แสวงหำควำมรู้  โดยเฉพำะควำมรู้ที่ท ำให้ตนเองมี “จิตวิญญำณทำงคุณธรรม จริยธรรม และควำมรู้เรื่องอำชีพ
เพ่ือให้ตนเองและครอบครัวสำมำรถด ำรงชีพได้ตำมอัตภำพ” สำมำรถเรียนรู้ได้โดยผ่ำนกำรถ่ำยทอดจำกพ่อแม่  
ผู้อำวุโส  และผู้รู้ในชุมชน  กำรเรียนวิชำศำสนำอิสลำมจึงเป็นควำมต้องกำรและเป็นควำมจ ำเป็นของมุสลิมทุก
คนสำมำรถปฏิบัติศำสนกิจในชีวิตประจ ำวันได้ด้วยตนเอง 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ได้ตระหนักถึงภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบในกำรเสริมสร้ำงเด็ก  
เยำวชนและประชำชนให้เป็นคนดีของสังคม  จึงได้ก ำหนดจัดท ำโครงกำรอบรมกำรสอนอ่ำนอัลกุรอำน 
(ระบบกีรออำตี) 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะกำรอ่ำนอัลกุรอำน (ระบบกีรอำต)ี ให้ดีขึ้นในระยะเวลำที่สั้น 
2. เพ่ือสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรมให้เยำวชนโดยผ่ำนกำรถ่ำยทอดจำกผู้น ำศำสนำ  ผู้น ำชุมชนและ

อำสำสมัครสอนกีรออำตี 
3. เพ่ือพัฒนำประสิทธิภำพและเพ่ิมทักษะกำรสอนอ่ำนอัลกุรอำนให้กับกลุ่มเป้ำหมำยที่ เข้ำรับกำร

อบรม 
4. เพ่ือสนองนโยบำยรัฐบำลในกำรที่จะสร้ำงสันติสุขให้ประชำชน 

4. เป้าหมาย 
ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอิสลำมประจ ำจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
1. อบรมพัฒนำศักยภำพครูผู้สอนอ่ำนอัลกุรอำน ระบบกีรออำตี 
2. อบรมเทคนิคกำรสอนอ่ำนอัลกุรอำน  ระบบกีรออำตี 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมำณ  2562 - 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 1,300,000.- บำท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 เด็ก  เยำวชน  และประชำชน  สำมำรถสอนอ่ำนอัลกุรอำนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  ได้รับกำรปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม  ให้แก่เด็ก  เยำวชน  และประชำชน  ในกำรน้อมน ำหลักธรรมค ำสอนมำประยุกต์ใช้ใน
กำรด ำรงชีวิตก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในกำรอยู่ร่วมกันในสังคม  มีจิตใจเกื้อกูล เป็นประโยชน์ต่อสังคม  มีคุณธรรม
และจริยธรรมมีเจตคติทีด่ีในกำรด ำเนินชีวิต  ขัดเกลำจิตใจ  สร้ำงจิตส ำนึกท่ีดีตั้งแต่เยำว์วัย  เข้ำใจในหลักธรรม
ทำงศำสนำอิสลำมมำใช้ในกำรด ำเนินชีวิตด้วยกำรอ่ำน  ได้รับควำมรู้  ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  และน ำมำเป็น
แนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำรให้เกิดควำมโปร่งใส  มีคุณธรรม  จริยธรรม   และยึดหลักธรรมำภิบำล 
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ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ :  ส่งเสริมกำรจัดกิจกรรมท ำนุบ ำรุงศำสนำ  กิจกรรม “ปฏิบัติธรรมน ำสุข” 
2. หลักการและเหตุผล 
      เนื่องจำกสภำพสังคมปัจจุบัน  บุคคลตั้งแต่เด็ก เยำวชน  และประชำชนขำดกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ
พระพุทธศำสนำ  ที่ปรำกฏชัดเจนในสังคมไทย  คือ  เด็กและเยำวชน  ที่เป็นอนำคตของชำติขำดกำรเสริมสร้ำง
พ้ืนฐำนทำงจิตใจ  ขำดส ำนึกในคุณธรรมจริยธรรมที่เหมำะสมในกำรด ำเนินชีวิต  หำกประสบกับปัญหำต่ำง ๆ 
ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำหรือไม่สำมำรถปรับตัวได้  กำรมีสติปัญญำและมีควำมรอบคอบและพร้อมรับกับควำม
เปลี่ยนแปลงไม่ว่ำจะเป็นทั้งทำงด้ำนเศรษฐกิจ  สังคม และกำรเมือง  คนในสังกัดยิ่งจ ำเป็นต้องได้รับกำรพัฒนำ
ทำงด้ำนจิตใจ  เพ่ือให้สำมำรถอยู่ในสังกัดได้อย่ำงมีควำมสุข  กำรน ำหลักค ำสอนของพุทธศำสนำมำปฏิบัติปรับ
ใช้ในวิถีชีวิตประจ ำวัน  จะช่วยพัฒนำกล่อมเกลำจิตใจให้เป็นคนดี   มีคุณภำพ  และสำมำรถด ำเนินชีวิตอยู่ใน
สังคมปัจจุบันได้อย่ำงมีควำมสุข 
 พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. 2542  มำตรำ 16(11)  ว่ำด้วยกำรบ ำรุงรักษำ  ศีลปะ  จำรีตประเพณี  ภูมิปัญญำท้องถิ่นและ
วัฒนธรรมอันดีงำมของท้องถิ่น  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จึงได้ก ำหนดจัดท ำโครงกำรส่งเสริมกำรจัด
กิจกรรมท ำนุบ ำรุงศำสนำ  กิจกรรม “ปฏิบัติธรรมน ำสุข” ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่เด็ก เยำวชน และประชำชน ในกำรน้อมน ำหลักธรรมค ำสอน
มำประยุกต์ใช้ในกำรด ำรงชีวิตก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีในกำรอยู่ร่วมกันในสังคม  มีจิตใจเกื้อกูลเป็นประโยชน์ต่อสังคม 

2. เพ่ือเพ่ิมพูนควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรประกอบศำสนกิจชำวพุทธอย่ำงถูกต้อง 
3. เพ่ือสืบทอดพุทธศำสนำให้เข้มแข็ง  และเผยแพร่ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรปฏิบัติธรรมให้กับบุคคลอ่ืน

ได้ปฏิบัติต่อไป 
4. เป้าหมาย 

จัดอบรมให้ควำมรู้  และฝึกปฏิบัติให้กับเด็ก  เยำวชน  และประชำชน  ที่เข้ำร่วมโครงกำรฯ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

วัดในจังหวัดภำคใต้ 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดอบรมให้ควำมรู้  และฝึกปฏิบัติจริง 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 250,000.- บำท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ผู้เข้ำร่วมโครงกำร  สำมำรถน ำหลักค ำสอนทำงศำสนำมำประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  มีทัศนคติที่ดีใน
กำรอยู่ร่วมกันในสังคม  มีจิตใจเกื้อกูล  ได้รับกำรพัฒนำจิตส ำนึก  ค่ำนิยม  คุณธรรม  จริยธรรม 
 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อกิจกรรม :  กำรสร้ำงฝำยประชำรัฐ  (ฝำยมีชีวิต) เพ่ือกำรอนุรักษ์ดิน น้ ำและป่ำไม้ 
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2. หลักการและเหตุผล 
 ปัญหำอุทกภัย  หรือภำวะน้ ำท่วมในฤดูฝน  และปัญหำภัยแล้ง  หรือภำวกำรณ์ขำดแคลนน้ ำในฤดูแล้ง  
รวมทั้งสภำวะกำรเปลี่ยนแปลงของสภำวะภูมิอำกำศ  ท ำควำมเสียเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชำชนเป็น
อย่ำงมำก  และมีแนวโน้มว่ำจะรุนแรงมำกขึ้น  กำรบุกรุกท ำลำยป่ำ  พ้ืนที่ต้นน้ ำล ำธำรและกำรใช้ประโยชน์
ที่ดินไม่เหมำะสม  เป็นหนึ่งในสำเหตุที่ส ำคัญของปัญหำกำรเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ  จึงจ ำเป็นที่จะต้องเร่ง
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่ำต้นน้ ำให้มีควำมอุดมสมบูรณ์  มีควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ  เพ่ือลดควำมรุนแรงและบรรเทำ
ปัญหำที่อำจเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ  วิธีกำรหนึ่งที่ส ำคัญและได้ผลดีคือฝำย  ซึ่งเป็นแนวพระรำชด ำริทฤษฎีกำร
พัฒนำและฟ้ืนฟูป่ำไม้  โดยกำรใช้ทรัพยำกรที่เอ้ืออ ำนวยและสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
จังหวัดยะลำก็ประสบปัญหำเช่นเดียวกัน  ถึงแม้ช่วงฤดูฝนในพ้ืนที่ภำคใต้  ปริมำณน้ ำฝนที่ตกในพ้ืนที่จังหวัด
ยะลำ  ยังคงต่ ำกว่ำค่ำเฉลี่ย  เมื่อเทียบกับค่ำเฉลี่ยของปริมำณน้ ำฝนปกติที่เคยในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ  ในห้ว ง
ระยะเวลำเดียวกัน  ซึ่งมีควำมเสี่ยงสูงจะเข้ำสู่ภำวะวิกฤติ และอำจส่งผลกระทบต่อกำรใช้น้ ำเพ่ืออุปโภค – 
บริโภค  และน้ ำเพื่อกำรเกษตร  หำกไม่มีมำตรกำรหรือแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำที่มีประสิทธิภำพ  อำจ
ส่งผลกระทบที่รุนแรงในกำรใช้น้ ำ  โดยเฉพำะในห้วงฤดูร้อนที่จะมำถึงของจังหวัดยะลำ 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ในฐำนะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรบริเวณ
สำธำณะ  กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  เห็นถึงควำมส ำคัญจึงได้น้อมน ำแนว
พระรำชด ำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  เกี่ยวกับฝำยมำประยุกต์และพัฒนำ
รูปแบบฝำยให้เหมำะสมกับพ้ืนที่เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ต้นน้ ำ  จึงจัดโครงกำรบริหำรจัดกำรน้ ำในพ้ืนที่จังหวัด
ยะลำ  “กิจกรรมกำรสร้ำงฝำยประชำรัฐเพ่ือกำรอนุรักษ์ดิน น้ ำ และป่ำไม้”  เป็นนวัตกรรมกำรสร้ำงฝำยมีชีวิต
ขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ  เน้นกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  สร้ำงกำรเรียนรู้เพ่ือจัดกำรตนเอง  ของชุมชนใน
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่ งแวดล้อม  ตลอดจนกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรหวงแหน
ทรัพยำกรธรรมชำติของท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือฟ้ืนฟูระบบนิเวศน์ของคลองมีควำมสมดุล  สัตว์น้ ำที่แทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วในคลองสำมำรถ
กลับมำดังเดิมและเกิด “วังน้ ำ” ขึ้นมำเป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์น้ ำ  ท ำให้รำษฎรในพ้ืนที่มีแหล่งน้ ำอำหำร
ธรรมชำติส่งผลให้ชุมชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 
 3.2 เพ่ือสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  สร้ำงกำรเรียนรู้เพ่ือจัดกำรตนเองของชุมชนใน
กำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรหวงแหน
ทรัพยำกรธรรมชำติของท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
 3.3 เพ่ือแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำในฤดูแล้ง  เป็นฝำยชะลอน้ ำในฤดูฝน  และเพ่ิมระดับน้ ำใต้ดิน  
ส่งผลให้ประชำชนในพื้นท่ีมีน้ ำใต้ดินและบนดินใช้อย่ำงเพียงพอและยั่งยืน 
 3.4 เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกำรบริหำรจัดกำรน้ ำ 
4. เป้าหมาย 
 ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม  ประกอบด้วยคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำฯ  และบุคลำกรจำกองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำ  ตลอดจนภำครัฐ  ภำคเอกชน  และภำคประชำชน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 เขตจังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ให้ควำมรู้ฝำยมีชีวิต  โดยเวทีประชำเข้ำใจ  และให้ควำมรู้ฝำยมีชีวิตสอนในไถ  
 6.2 กิจกรรมสร้ำงฝำย  



- 27 - 
 

 

 6.3 เครื่องจักรกล ส ำหรับขนย้ำยวัสดุ 
 6.4 กิจกรรมปลูกต้นไม้ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมำณ  2562 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 700,000.- บำท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองช่ำง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1  ระบบนิเวศน์ของคลองมีควำมสมดุล  สัตว์น้ ำที่แทบจะสูญพันธุ์ไปแล้วในคลองสำมำรถกลับมำ
ดังเดิม  และเกิด “วังน้ ำ” ขึ้นเป็นที่อยู่อำศัยของสัตว์น้ ำ  ท ำให้รำษฎรในพ้ืนที่มีแหล่งอำหำรธรรมชำติส่งผลให้
ชุมชนมีชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

10.2  กระบวนกำรสร้ำงฝำยมีชีวิตสำมำรถสร้ำงกระบวนกำรมีส่วนร่วมของประชำชนและกำรเรียนรู้
เพ่ือจัดกำรตนเองของชุมชนในกำรอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจนกำรสร้ำง
จติส ำนึกในกำรหวงแหนทรัพยำกรธรรมชำติของท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

10.3  เป็นกำรแก้ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำในฤดูแล้ง  เป็นฝำยชะลดน้ ำในฤดูฝน  และเพ่ิมระดับน้ ำใต้
ดินทั้งสองฝั่งคลองได้  ส่งผลให้ประชำชนในพื้นท่ีมีน้ ำใต้ดินและบนดินใช้อย่ำงเพียงพอและยั่งยืน 
 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อกิจกรรม :  กำรบริหำรจัดกำรรวบรวมขยะอันตรำยจังหวัดยะลำ 
2. หลักการและเหตุผล 
      ปัญหำขยะมูลฝอยเป็นปัญหำสิ่งแวดล้อมที่ส ำคัญประกำรหนึ่งของชุมชนทุกประเทศทั่วโลก  เพรำะมี
ส่วนสัมพันธ์กับควำมหนำแน่นของประชำกร  กำรประกอบอำชีพและสภำพทำงเศรษฐกิจสังคมนั้น ๆ   จำก
กำรขยำยตัวทำงเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน  ส่งผลให้มีกำรผลิตสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบต่ำง ๆ 
มำกมำยเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคมำกขึ้น  ซึ่งสินค้ำและบรรจุภัณฑ์ส่วนมีกำรผลิตที่ซับซ้อนใช้
องค์ประกอบที่ก ำจัดยำก  อีกท้ังประชำชนไม่เห็นควำมส ำคัญในกำรคัดแยกขยะมูลฝอยและของเสียอันตรำยจึง
ส่งผลกระทบต่อคุณภำพสิ่งแวดล้อมในด้ำนต่ำง ๆ เช่น  กำรเกิดมลพิษทำงดิน  มลพิษทำงน้ ำ  มลพิษทำง
อำกำศ  และปัญหำด้ำนสำธำรณสุข  ซึ่งเป็นอันตรำยต่อสุขภำพของประชำชน  อำทิ มีกลิ่นเหม็น  เป็นแหล่ง
เพำะพันธุ์แมลงวันและสัตว์น ำโรคอ่ืน ๆ แล้วน้ ำเชื้อโรคมำสู่คน  น้ ำจำกขยะที่อำจซึมลงไปในน้ ำใต้ดิน  ท ำให้
เกิดมลพิษ  ในน้ ำและในดิน  รวมทั้งเกิดสภำพภูมิทัศน์ที่ไม่เหมำะสม  ก่อให้เกิดควำมร ำคำญแก่ประชำชนที่
อำศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง  และในปัจจุบันกำรด ำเนินงำนจัดกำรขยะมูลฝอยยังขำดประสิทธิภำพเนื่องจำก
หน่วยงำนของรัฐแต่ละแห่งขำดงบประมำณ  ขำดบุคลำกร  ขำดควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรจัดกำรที่เหมำะสม
และเกิดควำมขัดแย้งในกำรด ำเนินกำร  รวมทั้งกำรใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมำะสม  เพรำะในปัจจุบันส่วนใหญ่จะ
น ำขยะมูลฝอยที่เก็บรวบรวมจำกแหล่งชุมชนมำกองรวบรวมบนพ้ืนดินแล้วปล่อยให้ย่อยสลำยเองตำมธรรมชำติ  
หรืออำจมีกำรเผำ  ซึ่งกำรก ำจัดโดยวิธีนี้ก่อให้เกิดปัญหำทำงด้ำนสิ่งแวดล้อมและสุขภำพอนำมัยของประชำชน  
นอกจำกนี้ยังพบปัญหำเรื่องกำรจัดหำสถำนที่ทิ้งและท ำลำยที่หำยำกและมีรำคำแพง  อีกทั้งพฤติกรรมของ
ประชำชนโดยทั่วไปยังทิ้งขยะมูลฝอยโดยขำดจิตส ำนึก  และปล่อยให้เป็นภำระของหน่วยงำนที่รับผิดชอบท ำให้
มีปริมำณขยะท่ีเกิดข้ึนมำกมำย 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  มีภำรกิจหน้ำที่ในกำรจัดระบบบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของ
ประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ  โดยอยู่ภำยใต้ พรบ.ก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มำตรำ 17 ภำยใต้บังคับมำตรำ 16  มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรก ำจัดมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูลรวม  กำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่ำง ๆ ได้มองเห็นถึงควำมส ำคัญและควำมเดือดร้อนของ
ประชำชนในเรื่องดังกล่ำว  จึงได้ด ำเนินกิจกรรม กำรบริหำรจัดกำรรวบรวมขยะอันตรำยจังหวั ดยะลำ  เพ่ือ
ด ำเนินกำรบริหำรจัดกำรก ำจัดขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรำยได้อย่ำงถูกหลักสุขำภิบำลต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์
 เพ่ือบริหำรจัดกำรรวบรวมขยะอันตรำยในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ 
4. เป้าหมาย 
 พ้ืนที่จังหวัดยะลำ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1  ก ำหนดเวลำกำรเก็บรวบรวมขยะอันตรำยแต่ละประเภท  
6.2  จัดหำเครื่องจักร อุปกรณ ์ยำนพำหนะขนส่งขยะและของเสียอันตรำย 
6.3  ประเมินประสิทธิภำพกำรด ำเนินกำร มีกำรคัดแยก เก็บรวบรวมของมูลฝอยและของเสีย

อันตรำยชุมชนแบบแยกประเภท  
6.4  จัดให้มีสถำนที่รวบรวมขยะมูลฝอยที่เป็นอันตรำย ส ำหรับ อปท. ที่อยู่ห่ำงไกล เพ่ือรอกำร ขนส่ง

ไปยังศูนย์ก ำจัดขยะที่เป็นอันตรำยต่อไป  
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมำณ  2562 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 300,000.- บำท 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

กองช่ำง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สำมำรถคัดแยกขยะได้อย่ำงถูกวิธี และสำมำรถน ำขยะมูลฝอยกลับมำใช้ประโยชน์ได้ใหม่  
10.2 สำมำรถก ำจัดขยะท่ีเป็นอันตรำยได้อย่ำงถูกวิธี 
 

ภารกิจที่ 3  การสร้างจิตส านึกและความตระหนักแก่เด็กและเยาวชน 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  สร้ำงจิตส ำนึก ค่ำนยิม ของควำมซื่อสัตย์สุจริต กำรต่อต้ำนกำรทุจริต  และกำรมีจิตสำธำรณะ 
2. หลักการและเหตุผล 
      เด็กและเยำวชนซึ่งเป็นอนำคตของชำติจ ำนวนไม่น้อยที่มองปัญหำกำรคอร์รัปชั่น หรือกำรฉ้อรำษฎร์
บังหลวงเป็นเรื่องที่ยอมรับได้ หำกตนเองได้รับผลประโยชน์ด้วย สะท้อนให้เห็นว่ำเยำวชนไทยขำดกำรปลูกฝัง
ด้ำนคุณธรรม  จริยธรรม  อย่ำงยั่งยืน  หำกปล่อยให้ค่ำนิยมที่ไม่ถูกต้องเช่นนี้เกิดขึ้นต่อไป  ควำมล้มเหลวของ
คุณธรรม  จริยธรรม  จะเกิดขึ้นกับสังคมไทยและส่งผลเสียต่อสังคมในด้ำนอ่ืน ๆ ตำมมำอีกมำกมำย  
นอกจำกนี้ในปี พ.ศ. 2559  ประเทศไทยได้ก้ำวเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน (AC)  เมื่อเปรียบเทียบอันดับเฉพำะ
กลุ่มประเทศอำเซียน  ประเทศไทยมีคะแนนเป็นอันดับที่สำมรองจำกสิงคโปร์และมำเลเซีย  ประกอบกับดัชนี 
ชี้วัดภำพลักษณ์คอร์รัปชั่นโลก ประจ ำปี  2558  ประเทศไทยได้ที่ 76 จำก  168  ประเทศ  สิ่งส ำคัญที่จะ



- 29 - 
 

 

ท ำให้กำรแก้ไขปัญหำทุจริตคอร์รัปชั่นได้ผลอย่ำงยั่งยืนนั้นคนในสังคมต้องมีค่ำนิยมที่ถูกต้อง  ซึ่งควรปลูกฝัง
และสร้ำงกำรรับรู้ค่ำนิยมที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก  กำรให้ควำมส ำคัญด้ำนควำมโปร่งใสปรำศจำกกำรคอร์รัปชั่น
จึงมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรยกระดับภำพลักษณ์ที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนำเพ่ือช่วยสร้ำงควำมเชื่อมั่นและ
ภำพลักษณ์ที่ดีของประเทศในอำเซียนรวมทั้งประเทศไทย    

จำกหลักกำรและเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น  ประกอบกับกฎกระทรวง ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2541)ออกตำม
ควำมในพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540  (10)  รักษำควำมสงบเรียบร้อยและศีลธรรม
อันดี  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จึงได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชั่น   
และกำรปลูกฝังให้เยำวชนเห็นคุณค่ำของควำมซื่อสัตย์สุจริต  ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและ สร้ำงทัศนคติ  ที่
ต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  ในกลุ่มเด็กและเยำวชน  ผู้จะเติบโตเป็นบุคลำกร  ที่มีคุณภำพและด ำรงตนอยู่บน
ควำมซื่อสัตย์สุจริต  ปลูกฝังให้เยำวชนมีควำมเชื่อมั่นที่จะน ำพำตัวเองไปสู่ควำมส ำเร็จได้โดยไม่ต้องพ่ึงพำกำร
ทุจริตคอร์รัปชั่นเพ่ือส่งผลในกำรพัฒนำประเทศ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จึงได้จัดโครงกำรเสริมสร้ำง
องคค์วำมรู้ด้ำนกฎหมำย  กิจกรรม  “เยำวชนไทย รักชำติ ไร้คอร์รัปชั่น”   ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1  เพ่ือให้เยำวชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และสร้ำง
กระแสต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
 3.2  เพ่ือสร้ำงให้เยำวชนเกิดควำมตระหนักในกระบวนกำรส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม  ธรรมำภิบำล
ในสถำนศึกษำ และเสริมสร้ำงเจตคติและค่ำนิยมให้เยำวชนในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น  

3.3  เพ่ือให้เกิดกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรมีส่วนร่วมของเด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำในกำรส่งเสริม
ทัศนคติ  ค่ำนิยมของควำมซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. เป้าหมาย 
 4.๑  เชิงปริมาณ 
                   เยำวชนในสถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ   
 4.๒  เชิงคุณภาพ 

4.2.1  เยำวชนมีควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
 

  4.2.2  เกิดกำรสร้ำงกระแสกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นในระดับเยำวชน 
4.2.3  เยำวชนที่เข้ำรับกำรอบรมมีเจตคติและค่ำนิยมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่จังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนอขออนุมัติโครงกำร 
 6.2  แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 6.3  ประชุมคณะท ำงำนเตรียมควำมพร้อมในกำรด ำเนินงำน 
 6.4  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 6.5  ติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินงำน  
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมำณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 250,000.- บำท 
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9. ผู้รับผิดชอบ  
ฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์   ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด องค์กำรบริหำรส่วนจงหวัดยะลำ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1  ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันกำรทุจริต 
10.2  ผู้เข้ำร่วมอบรมมีควำมพึงพอใจต่อกำรเข้ำรับกำรอบรม  

 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อโครงการ :  เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนประชำธิปไตยเพ่ือกำรมีส่วนร่วมของเด็กและเยำวชนต่อกำรเมือง
กำรปกครอง 
2. หลักการและเหตุผล 
      กำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  เป็นกำรปกครองที่ให้
อ ำนำจเป็นของประชำชน  โดยประชำชน  และเพ่ือประชำชน  กำรปกครองในระบอบนี้ถ้ำประชำชนในชำติ
ขำดควำมรู้และสำมัญส ำนึกที่ดีก็อำจจะส่งผลให้เกิดปัญหำในบ้ำนเมืองขึ้นได้  กำรให้องค์ควำมรู ้ด้ำน
ประชำธิปไตยจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำกซึ่งควรเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เยำวชนเนื่องจำกเด็กและเยำวชนเป็นตัว
ขับเคลื่อนส ำคัญในกำรพัฒนำท้องถิ่นและน ำไปสู่กำรพัฒนำประเทศในอนำคต  ทั้งนี้  ควรเริ่มปลูกฝังจิตส ำนึก
ควำมเป็นประชำธิปไตยควบคู่คุณธรรม  คณะรักษำควำมสงบแห่งชิตซึ่งได้ก ำหนดค่ำนิยมหลักของคนไทย 12 
ประกำร  โดย ข้อ 1 ให้มีควำมรับชำติ  ศำสนำ  พระมหำกษัตริย์  และข้อ 7 เข้ำใจเรียนรู้กำรเป็น
ประชำธิปไตยอีกทั้งพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542  ได้ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรณรงค์และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน
เกี่ยวกับกำรปกครองระบอบประชำธิปไตย  ควำมเสมอภำคและสิทธิเสรีภำพของประชำชนขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือ
ส่งผลต่อกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรพัฒนำท้องถิ่นของตนเองอีกทั้งค่ำนิยมหลักของคนไทย  ดังนั้น  
เด็กและเยำวชนคือเป้ำหมำยส ำคัญที่ควรจะส่งเสริม  และปลูกฝังในเรื่องดังกล่ำว  เนื่องจำกเยำวชนจะต้อง
เติบโตเป็นผู้ใหญ่และเป็นก ำลังส ำคัญท่ีจะขับเคลื่อนกำรพัฒนำประชำธิปไตยให้ยั่งยืนต่อไป 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ได้ตระหนักถึงควำมส ำคัญในเรื่องดังกล่ำว  ประกอบกับเพ่ือให้กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปในเชิงบูรณำกำรระหว่ำงองค์กรที่เกี่ยวข้อง  และท ำให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพเกิด
ประโยชน์สูงสุด  จึงได้ประสำนควำมร่วมมือกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษำในจังหวัดยะลำ  จั ดโครงกำร
เสริมสร้ำงองค์ควำมรู้ด้ำนประชำธิปไตยเพ่ือกำรมีส่วนร่วมของเด็กและเยำวชนต่อกำรเมืองกำรปกครองขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

1. เพ่ือให้เด็กและเยำวชนได้มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2. เพ่ือส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมทำงกำรเมืองกำรปกครองและปลูกฝังจิตส ำนึกด้ำนประชำธิปไตยควบคู่
คุณธรรม  จริยธรรมที่ก่อให้เกิดทัศนคติ  ค่ำนิยมเรื่องควำมซื่อสัตย์สุจริต 
4. เป้าหมาย 

เยำวชนที่ศึกษำอยู่ในระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

จังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดอบรมให้ควำมรู้  โดยจัดให้มีกำรบรรยำย/อภิปรำยและแบ่งกลุ่มระดมสมอง (กิจกรรมเรียนรู้ตำมฐำน) 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมำณ  2562 - 2564 
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8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 300,000.- บำท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกิจกำรสภำฯ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เชิงคุณภาพ 
 - ร้อยละ 70  เด็กและเยำวชนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรเมืองกำรปกครองในระบอบ
ประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 เชิงปริมาณ 
 -  เด็กและเยำวชนเข้ำร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่ำร้อยละ 90 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : เรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้ำงรำยได้เยำวชน 
2. หลักการและเหตุผล 
      ด้วยรัฐบำลได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน  นักศึกษำมีอำชีพที่เหมำะสมเพ่ือสร้ำงรำยได้ระหว่ำง
เรียน  เพ่ือเป็นกำรปรับเปลี่ยนค่ำนิยมในกำรท ำงำนให้กับเยำวชนไทยให้รู้จักกำรใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์
และแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยผู้ปกครอง รวมทั้งเป็นกำรลดปัญหำกำรติดยำเสพติดและกำรมั่วสุมในเด็กและ
เยำวชน  ประกอบกับกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น มีหนังสือที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๖๙ ลงวันที่ ๑๔ มีนำคม 
๒๕๕๑ แจ้งขอควำมร่วมมือองค์กรปกครองท้องถิ่นจ้ำงนักเรียน นักศึกษำจำกครอบครัวที่มีฐำนะยำกจน 
ท ำงำนในช่วงปิดภำคเรียนฤดูร้อน เพ่ือสร้ำงรำยได้และเป็นกำรบรรเทำปัญหำควำมเดือดร้อนของผู้ปกครอง 
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบำทส ำคัญในกำรสนับสนุนให้เยำวชนได้ใช้เวลำว่ำงให้เป็นประโยชน์  
และสำมำรถน ำควำมรู้  ทักษะ  ประสบกำรณ์ ควำมสำมำรถมำใช้เพ่ือพัฒนำตนเองและมีรำยได้ระหว่ำงเรียน  

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ได้ตระหนักถึงกำรพัฒนำเด็ก เยำวชนในกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิด
ประโยชน์ เป็นกำรช่วยเหลือครอบครัว จึงได้จัดท ำโครงกำรเรียนรู้ร่วมกันเสริมสร้ำงรำยได้เยำวชน ขึ้น เพ่ือเป็น
กำรลดภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครอง และสนับสนุนกำรสร้ำงรำยได้ โดยกำร จ้ำงงำนเด็กนักเรียน นักศึกษำ ใน
เขตพ้ืนที่จังหวัดยะลำ ท ำงำนช่วงปิดภำคเรียน ช่วยให้เด็กได้มีรำยได้ในช่วงปิดภำคเรียนไว้เป็นทุนกำรศึกษำ 
และส่งเสริมให้ประชำชนนำปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงมำเป็นหลักในกำรบริหำรเศรษฐกิจของครัวเรือน  และ
พ่ึงพำตนเองได้อย่ำงยั่งยืนต่อไป  
3. วัตถุประสงค์ 
  3.๑  เพ่ือช่วยบรรเทำ และแก้ไขปัญหำภำวะวิกฤติเศรษฐกิจครอบครัวเบื้องต้น  

3.๒  เพ่ือสนับสนุนให้ เด็กนักเรียน นักศึกษำ รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ห่ำงไกลยำเสพติด  
3.๓  เพ่ือสนับสนุนให้ เด็กนักเรียน นักศึกษำ ซึ่งเป็นเยำวชน มีรำยได้เสริม ในช่วงปิดภำคเรียน  
3.๔  เพ่ือแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของผู้ปกครองที่มีฐำนะยำกจน  

4. เป้าหมาย 
 เด็กนักเรียน นักศึกษำ ในพ้ืนทีจ่ังหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.๑  เสนอโครงกำรให้ผู้บริหำรพิจำรณำ  
6.๒  ด ำเนินกำรตำมโครงกำร  
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6.๓  ประเมิน และสรุปผลกำรดำเนินงำน  
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมำณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 100,000.- บำท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.๑  ครอบครัวเด็กนักเรียน นักศึกษำได้รับกำรบรรเทำปัญหำภำวะวิกฤติเศรษฐกิจเบื้องต้น  
10.๒  เด็กนักเรียน นักศึกษำ รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ ห่ำงไกลยำเสพติด  
10.๓  เด็กนักเรียน นักศึกษำ มีรำยได้เสริม ในช่วงปิดภำคเรียน  
10.๔  ผู้ปกครองที่มีฐำนะยำกจนได้รับกำรแบ่งเบำภำระค่ำใช้จ่ำยของครอบครัว  

 
มิติที่  2  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต 
 

ภารกิจที่  1  การแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

ล าดับที่ 1   
1. ชื่อกิจกรรม :  “ประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ได้จัดท ำยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564)  ซึ่งมุ่งสู่ประเทศที่มีมำตรฐำนทำงคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่  ที่ประชำชน  
ไม่เพิกเฉยต่อกำรทุจริตทุกรูปแบบ  โดยได้รับควำมร่วมมือจำกฝ่ำยกำรเมือง  หน่วยงำนของรัฐตลอดจน
ประชำชนในกำรพิทักษ์รักษำผลประโยชน์ของชำติและประชำชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิใน
ด้ำนควำมโปร่งใสทัดเทียมนำนำอำรยประเทศ โดยก ำหนดวิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอำด  ไทยทั้งชำติ  
ต้ำนทุจริต” มีเป้ำหมำยหลักเพ่ือให้ประเทศไทยได้รับกำรประเมินดัชนีกำรรับรู้กำรทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งกำรที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น 
กำรบริหำรงำนภำครัฐต้องมีระดับธรรมำภิบำลที่สูงขึ้น เจ้ำหน้ำที่ของรัฐและประชำชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่ำง
จำกที่เปน็อยูใ่นปัจจุบัน ไมใ่ช่ต ำแหน่งหน้ำที่ในทำงทุจริตประพฤติมิชอบ โดยไดก้ ำหนดยุทธศำสตร์          กำร
ด ำเนินงำนออกเปน็  6  ยุทธศำสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที ่1 สร้ำงสังคมท่ีไมท่นตอ่กำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที ่2 ยกระดับเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที ่3 สกัดกั้นกำรทุจริตเชิงนโยบำย 
ยุทธศำสตร์ที ่4 พัฒนำระบบป้องกันกำรทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศำสตร์ที ่5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนกำรปรำบปรำมกำรทุจริต 
ยุทธศำสตร์ที ่6 ยกระดับคะแนนดัชนีกำรรับรู้  กำรทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) 
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเปน็หน่วยงำนของรัฐภำยใต้  โครงสร้ำงกำรจัดระเบียบบริหำรรำชกำรตำม

หลักกำรกระจำยอ ำนำจกำรปกครอง  ที่มุ่งเน้นกำรกระจำยอ ำนำจจำกส่วนกลำงลงสู่ท้องถิ่น  และเป็นกลไก
หนึ่งในกำรส่งเสริมกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตย เป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะและ
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กิจกรรมสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น กำรพัฒนำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดควำม
ยั่งยืนรัฐจะต้องให้ควำมเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งกำรปกครองตนเองตำม
เจตนำรมณ์ของประชำชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงำนหลักในกำรจัดท ำ
บริกำรสำธำรณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในกำรตัดสินใจแก้ไขปัญหำในระดับพ้ืนที่  ส่วนกำรก ำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจะท ำได้เทำ่ที่จ ำเป็นตำมกรอบกฎหมำยก ำหนด และตอ้งเป็นไปเพ่ือกำรคุ้มครองประโยชน์
ของประชำชนในท้องถิ่น 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เล็งเห็นถึงควำมจ ำเป็นที่ผู้บริหำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเห็นชัดเป็นรูปธรรม  เพ่ือให้กำรบริหำรงำนด้วย
ควำมโปร่งใส มีควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือหลัก         
ธรรมำภิบำลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน จึงได้จัดให้มีกิจกรรม “กำรประกำศเจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริต
ของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ” ขึ้น 

 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

4.1 ประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร อย่ำงน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณะชน อย่ำงน้อย  1  ครั้ง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท ำประกำศเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดยะลำ 
6.2 ประกำศใช้เจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตต่อสำธำรชน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมำณ  2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000.- บำท 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1  มีประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรอย่ำงน้อย   1   ฉบับ 
10.2  มีกำรประกำศเจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรต่อสำธำรณะชน  อย่ำงน้อย 1 ครัง้ 
10.3  กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  มีควำมโปร่งใส สำมำรถป้องกันกำร

ทุจริตของบุคลำกรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำได ้
10.4  ลดข้อร้องเรียนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

 

ล าดับที่ 2   
1. ชื่อกิจกรรม  :  “ประชำสัมพันธ์เจตจ ำนงต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ” 
2. หลกัการและเหตุผล 
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ต้องยอมรับว่ำปัญหำกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค ำครหำ ที่ได้สร้ำงควำมขม
ขื่นใจให้แก่คนท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำเป็นเวลำช้ำนำน  ซึ่งหำกพิจำรณำจ ำนวนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนำนัปกำรที่คอยยั่วยวนใจ บั่นทอนควำมมีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์
สุจริต ของคนท ำงำนรำชกำรส่วนท้องถิ่นให้เหือดหำยไป และหำกจะว่ำกันไปแล้วเรื่องในท ำนองเดียวกันนี้ก็
สำมำรถเกิดขึ้นกับคนท ำงำนในหน่วยงำนรำชกำรอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท ำงำนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีจ ำนวนมำก และมำกกว่ำคนท ำงำนในหน่วยรำชกำรอ่ืน ๆ จึงมีโอกำสหรือควำมเป็นไปได้สูงที่
คนท ำงำนในท้องถิ่น อำจต้องถูกครหำในเรื่องกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบมำกกว่ำ แม้ว่ำโอกำส     หรือ
ช่องทำงที่คนท ำงำนในท้องถิ่นจะใช้อ ำนำจให้ออกนอกลู่นอกทำง  จะมีได้ไม่มำกเท่ำกับที่คนท ำงำนใน
หน่วยงำนรำชกำรอ่ืน  และมูลค่ำของควำมเสียหำยของรัฐ  ที่คนท ำงำนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อำจเป็นแค่เศษผงธุลีของควำมเสียหำยที่เกิดจำกกำรทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

กำรประกำศเจตจ ำนงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้ำนกำรทุจริต เป็นกำรแสดงเจตจ ำนงทำง
กำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเห็นชัดเป็นรูปธรรม เพ่ือให้กำรบริหำรงำนด้วยควำมโปร่งใส มีควำม
เข้มแข็งในกำรบริหำรรำชกำรตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีหรือหลักธรรมำภิบำลบังเกิดประโยชน์สุข
แก่ประชำชน อีกท้ังเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อม่ันให้กับประชำชนในพื้นที่ในกำรบริหำรจัดกำรองค์กรโดยปรำศจำก
กำรทุจริต 

ดังนั้น  เพ่ือให้ประชำชนได้รับรู้ถึงกำรแสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำง
เห็นชัดเป็นรูปธรรม องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมประชำสัมพันธ์เจตจ ำนงต่อต้ำนกำร
ทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือประชำสัมพันธ์เจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชำสัมพันธ์เจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรฯ ให้สำธำรณชนทรำบ ทำงสื่อต่ำง ๆ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์เจตจ ำนงทำงกำรเมืองในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดยะลำทำงสื่อต่ำง ๆ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมำณ  2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

10,000.- บำท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 

มีกำรประชำสัมพันธ์เจตจ ำนงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำรอย่ำงน้อย 5 ช่องทำง 
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ภารกิจที่ 2  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อมาตรการ :  ออกค ำสั่งมอบอ ำนำจของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ปลัดองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำ  และหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด  ทั้งที่เป็นหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540  หน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและข้ันตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้ำที่ตำมกฎหมำยอ่ืนที่ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และ
สนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืน ในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนผู้มำรับบริกำร  แต่มักจะประสบ
ปัญหำด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำร  เนื่องจำกภำรกิจมีมำกมำยไปรวมอยู่กับฝ่ำยผู้บริหำร 
ไม่มีกำรกระจำยอ ำนำจ หรือมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ในกำรสั่งกำร  อนุมัติ อนุญำต ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน 
ระดับส ำนัก กอง และฝ่ำยต่ำง ๆ ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรให้บริกำร ท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ 
ประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกอันอำจเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติ
รำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ส่งผลให้ระบบกำรให้บริกำรภำครัฐเสื่อมประสิทธิภำพ 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน ลดขั้นตอนกำรให้บริกำรและไม่สร้ำงเงื่อนไขขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำก จึงจ ำเป็นต้องมี
มำตรกำร กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ไดร้ับควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของประชำชน 

3.2 เพ่ือให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรจำกหน่วยงำน 
3.3 เพ่ือเป็นกำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจในกำรสั่ง  อนุญำต อนุมัติของผู้บริหำรทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่ในกำรใช้ดุลพินิจอันอำจเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตและประพฤติ

มิชอบในต ำแหนง่หน้ำที่รำชกำร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท ำค ำสั่งมอบหมำยงำนของนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
และหัวหน้ำส่วนรำชกำร   
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ออกค ำสั่งมอบหมำยงำนในกำรสั่ง  อนุญำต อนุมัติ  ตำมกฎหมำย ระเบียบฯ ข้อบังคับและ
หนังสือสั่งกำร 

6.2 จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนรับทรำบและ
ถือปฏิบัติ 

6.3 จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
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6.4 ให้ผู้รับมอบหมำยงำนตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยในทุกเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมำณ 2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รบัผิดชอบ 

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผลผลิต 
         มีค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติรำชกำรแทน  
10.2 ผลลัพธ์ 
         - ประชำชนมีควำมพึงพอใจในบริกำรที่ได้รับอยูใ่นระดับด ี
         - ประชำชนได้รับควำมสะดวก และลดกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่อันเป็นช่องทำงแห่งกำรทุจริต 

 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อมาตรการ  :  ออกค ำสั่งแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน และรักษำกำรในต ำแหน่งฯ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่นตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด  ทั้งที่เป็นหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540  หน้ำที่ตำม
พระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้ำที่ตำมกฎหมำยอ่ืนที่ก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะ และ
สนับสนุนองค์กรปกครองท้องถิ่นอ่ืน ในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนผู้มำรับบริกำร  แต่มักจะประสบ
ปัญหำด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรติดต่อรำชกำร เนื่องภำรกิจที่บำงครั้งผู้ด ำรงต ำแหน่งไม่สำมำรถ
ปฏิบัติรำชกำรได้  จึงส่งผลให้งำนเกิดควำมชะงัก ท ำให้เกิดควำมเสียหำยในกำรปฏิบัติรำชกำรได้  หำกไม่มีกำร
แต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน  หรือปฏิบัติรำชกำรแทน ไปยังหัวหน้ำหน่วยงำน ระดับส ำนัก กอง และฝ่ำยต่ำง ๆ 
ซึ่งเป็นอุปสรรคอย่ำงยิ่งต่อกำรให้บริกำร ท ำให้กำรบริกำรเกิดควำมล่ำช้ำ ประชำชนไม่ได้รับควำมสะดวกอัน
อำจเป็นสำเหตุหนึ่งของกำรกระท ำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในกำรปฏิบัติรำชกำรของเจ้ำหน้ำที่ส่งผลให้ระบบ
กำรใหบ้ริกำรภำครัฐเสื่อมประสิทธิภำพ 
 ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ตอบสนองควำม
ต้องกำรของประชำชน ลดขั้นตอนกำรให้บริกำรและไม่สร้ำงเงื่อนไขขั้นตอนที่มีควำมยุ่งยำก จึงจ ำเป็นต้องมี
มำตรกำร ออกค ำสั่งแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน และรักษำกำรในต ำแหน่งฯ ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นกำรลดขั้นตอนกำรให้บริกำรประชำชนให้ไดร้ับควำมสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมตอบสนอง
ควำมตอ้งกำรของประชำชน 

3.2 เพ่ือให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรจำกหน่วยงำน 
3.3 เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชเป็นไปด้วยควำมรวดเร็วสนองตอบควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงทันที 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
จัดท ำค ำสั่งค ำสั่งแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน และรักษำกำรในต ำแหน่งฯ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ออกค ำสั่งแต่งตั้งผู้รักษำรำชกำรแทน  และรักษำกำรในต ำแหน่งฯ 
6.2 จัดท ำหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนรำชกำรและผู้รับมอบอ ำนำจให้ปฏิบัติรำชกำรแทนรับทรำบและ

ถือปฏิบัติ 
6.3 จัดท ำประกำศ ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบ 
6.4 ให้ผู้รับมอบหมำยงำนตำมค ำสั่งรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งที่ได้รับมอบหมำยในทุกเดือน 
 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมำณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รบัผิดชอบ 
ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

10. ตวัชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
         มีค ำสั่งมอบหมำยงำนให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติรำชกำรแทน  
10.2 ผลลัพธ์ 
         - ประชำชนมีควำมพึงพอใจในบริกำรที่ได้รับอยูใ่นระดับด ี
         - ประชำชนได้รับควำมสะดวก และลดกำรผูกขำดอ ำนำจหน้ำที่อันเป็นช่องทำงแห่งกำรทุจริต 

 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อมาตรการ  : “สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล 

กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบหรือกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนกำรหนึ่งของกำร
บริหำรผลกำรปฏิบัติรำชกำรซึ่งใช้หลักกำรกำรให้รำงวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงำนเกิดแรงกระตุ้นในกำร
พัฒนำผลงำนซึ่งนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำได้ให้ควำมส ำคัญในเรื่องกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ
หรือกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนเป็นเรื่องล ำดับต้นๆ ของเรื่องกำรบริหำรงำนบุคคล โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งเรื่อง
กำรใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชำในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้ ใต้บังคับบัญชำ ได้ก ำหนดให้นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดยะลำ  ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มำของกิจกรรมกำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้น
เงินเดือน 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้กำรบริหำรงำนบุคคลด้ำนกำรเลื่อนขั้นเงินเดือนมีควำมโปร่งใส เป็นธรรมและสำมำรถตรวจสอบ
ได ้
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 แตง่ตั้งคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัดยะลำ  โดยแต่งตั้งปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเป็นประธำนกรรมกำร และหัวหน้ำส่วนรำชกำร
เป็นกรรมกำร และข้ำรำชกำรองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ที่รับผิดชอบงำนกำรเจ้ำหน้ำที่เปน็เลขำนุกำร 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำโดย
ประกอบด้วย ประธำนกรรมกำร  หัวหน้ำส่วนและผู้บริหำรสถำนศึกษำเป็นกรรมกำร  และข้ำรำชกำรองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงำนบริหำรงำนบุคคล  เป็นเลขำนุกำร 

6.3 ประชุมคณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดยะลำเพ่ือกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรที่ผู้บังคับบัญชำได้พิจำรณำไว้โดยเจ้ำหน้ำที่ให้
ค ำปรึกษำและเสนอควำมเห็นเกี่ยวกับมำตรฐำนและควำมเป็นธรรมของกำรประเมนิผลกำรปฏิบัติรำชกำร 

6.4 คณะกรรมกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของข้ ำรำชกำรองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  รวบรวมและเสนอผลกำรพิจำรณำกลั่นกรองกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรให้_
แก่คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนข้ำรำชกำรองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6.5 คณะกรรมกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือนข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำพิจำรณำ
ทบทวนผลกำรพิจำรณำกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมที่คณะกรรมกำรกลั่นกรองกำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติรำชกำรของข้ำรำชกำรองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำเสนอ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมำณ  2562 - 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

งำนบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีกำรพิจำรณำเลื่อนข้ันเงินเดือนที่โปร่งใส เป็นธรรม  ตรวจสอบได้ 
 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อมาตรการ  :   กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคล  
2. หลักการและเหตุผล 

กำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ให้มีศักยภำพโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งำนให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชำชนกำรพัฒนำงำนขององค์กรจะบรรลุผลได้ต้องเริ่มมำจำกบุคลำกร
ผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งเป็นปัจจัยส ำคัญในกำรพัฒนำงำนให้มีคุณภำพจะต้องมีมำตรฐำนในกำรท ำงำนที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน และมีมำตรกำรในกำรท ำงำนที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบกำรท ำงำนได้ ด้ำนกำรพัฒนำระบบบริหำรให้
มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม เพ่ือน ำไปสู่กำรสร้ำงมำตรฐำนควำมโปร่งใส และกำรให้บริกำรที่เป็นธรรมตรวจสอบ
ไดอ้ย่ำงแท้จริงต่อไป 

กำรปฏิบัติงำนตำมอ ำนำจหน้ำที่ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข
ของประชำชน โดยวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี และค ำนึงถึงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำร
ตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมพระรำชกฤษฎีกำ ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. 2556  มำตรำ 6 ที่ก ำหนดให้กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีนั้น ต้อง
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ มีประสิทธิภำพเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิง
ภำรกิจของรัฐ  
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ดังนั้น เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรงำนบุคคลให้มีประสิทธิภำพ เป็นไปตำมหลัก
คุณธรรม  จริยธรรมในกำรท ำงำน มีควำมโปร่งใส และตรวจสอบกำรท ำงำนได้ จึงได้จัดให้มีมำตรกำรสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำนบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือก ำหนดมำตรกำรด้ำนควำมโปร่งใสในกำรบริหำรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
3.2 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนบุคลำกรมีรูปแบบ ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ถูกต้อง โปร่งใสสำมำรถ

ตรวจสอบได ้
3.3 เพ่ือเป็นกำรปอ้งกันกำรทุจริตในกำรแสวงหำประโยชน์จำกกำรปฏิบัติงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคล 
3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลให้มีประสิทธิภำพได้คนดี 

คนเก่งเขำ้มำท ำงำน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

จัดท ำมำตรกำรด้ำนกำรบริหำรบุคคลขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด จ ำนวน 1 มำตรกำร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก ำหนดหลักเกณฑ์ กำรบริหำรงำนบุคคลในเรื่องกำรบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ำย โอนเลื่อนต ำแหน่ง/
เงินเดือน  

6.2 น ำหลักเกณฑ์  กำรบริหำรงำนบุคคลมำก ำหนดเป็นมำตรกำรในกำรปฏิบัติงำนบุคคล 
6.3 ประกำศเผยแพร่  มำตรกำรกำรบริหำรงำนบุคคล 
6.4 ด ำเนินกำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักธรรมำภิบำล 
6.5 สรุปผลกำรด ำเนินกำรบริหำรงำน 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมำณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
งำนบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

10. ตังชี้วัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
        - มีมำตรกำรด ำเนินงำนด้ำนบริหำรงำนบุคคลของ อบจ. จ ำนวน 1 มำตรกำร 
        - เจ้ำหน้ำที่งำนบริหำรงำนบุคคลสำมำรถปฏิบัติงำนเป็นไปตำมำตรฐำนและหลักธรรมำภิบำล 
10.2 ผลลัพธ์ 
        - ลดข้อร้องเรียนในกำรด ำเนินกำรด้ำนบริหำรงำนบุคคลของ อบจ.ไมน่้อยกว่ำ 90 % 

              - บุคลำกรของอบจ. มีควำมพึงพอใจต่อระบบและมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลไม่ต่ ำกว่ำ
ระดับ 3 
               - กำรบริหำรงำนบุคคลของเทศบำลมีควำมโปร่งใส สำมำรถป้องกันกำรทุจริตของเจ้ำหน้ำที่ได ้
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ล าดับที่ 5 
1. ชื่อมาตรการ :   “จัดท ำขอ้ตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร” 
2. หลักการและเหตุผล 

จำกกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐได้ก ำหนดดัชนีในกำร
ประเมินที่ค ำนึงถึงหลักธรรมำภิบำล จรรยำบรรณสำกล และวัฒนธรรมของประเทศไทยเป็นหลักรวมถึงข้อเท็จจริง
ของกำรทุจริตทีเ่กิดขึ้นภำยในหน่วยงำนของภำครัฐ สำเหตุส่วนมำกเกิดจำกกำรด ำเนินงำนของระดับบุคคล หรือเกิด
จำกปัจจัยทำงวัฒนธรรมขององค์กร หรือเกิดจำกลักษณะงำนและกำรรับสิ่งของต่ำงๆ ที่เอ้ือให้เกิดกำรทุจริต ดังนั้น 
วิธีกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรที่น ำไปสู่กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ำนิยมและวัฒนธรรมขององค์กรให้กลำยเป็น
สิ่งที่ยอมรับได้ของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ภำยในองคก์ร โดยกำรสร้ำงควำมตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและกำรมีส่วน
ร่วมในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตภำยในองค์กรของผู้บริหำรและเจ้ำหน้ำที่ถึงแม้จะเป็นสิ่งที่ยำกต่อกำรด ำเนินงำนก็ตำม 
แต่สิ่งส ำคัญที่หน่วยงำนต้องสร้ำงให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเพ่ือน ำไปสู่องค์กรที่มีคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ด ำเนินงำน ตลอดจนเป็นกำรสร้ำงแนวร่วมในกำรต่อตำ้นกำรทุจริตอันจะส่งผลต่อสังคม ชุมชน และประเทศเกิดควำม
ตระหนักถึงภัยจำกำกรทุจริตและปฏิเสธกำรทุจริตในทุกรูปแบบ 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จึงได้จัดท ำมำตรกำร “จัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร” ที่ก ำหนด
ดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์_สุจริต ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีขึ้น เพ่ือเป็น
กำรพัฒนำวิธีกำรด ำเนินงำนภำยในองค์กรที่จะน ำไปสู่กำรยกระดับคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนให้สูงขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้บุคลำกรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ด ี

3.2 เพ่ือให้ทุกส่วนรำชกำร (ส ำนัก/กอง) น ำไปยึดถือและปฏิบัติ 
3.3 เพ่ือเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรทีม่ีควำมโปร่งใส มีคุณธรรม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
บุคลำกรในองคก์รปฏิบัติตำมเกณฑ์  ตัวชี้วัดข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท ำขอ้ตกลงในกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรระหว่ำงส่วนรำชกำรกับผู้บริหำรท้องถิ่นที่

มีดัชนีในกำรประเมินกำรปฏิบัติรำชกำรด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ตำมแนวทำงกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
6.2 รวบรวมรำยงำนข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรของทุกส่วนรำชกำรเสนอผู้บริหำรทรำบ 
6.3 ประชำสัมพันธ์พร้อมแจงให้ทุกส่วนรำชกำรถือปฏิบัติ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ทุกส่วนรำชกำร 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
มีกำรจัดท ำข้อตกลงกำรปฏิบัติรำชกำร 
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ล าดับที่ 6 
1. ชื่อมาตรการ   :   “กำรใช้บัตรคิวในกำรขอรับบริกำร” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เป็นหน่วยงำนบริหำรรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
หนึ่งที่มีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น ตำมพระรำชบัญญัติองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัด  พ.ศ. 2540  และหน้ำที่ตำมพระรำชบัญญัติก ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ ำนำจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และหน้ำที่ตำมกฎหมำยอ่ืนที่ก ำหนดให้ องค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัด มีหน้ำที่ในกำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชนผู้มำขอรับบริกำร    

กำรติดต่อขอรับบริกำรจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  มักจะประสบปัญหำด้ำนกำรอ ำนวยควำม
สะดวกอย่ำงเสมอภำค  เป็นธรรม  อันเนื่องจำกภำรกิจและผู้มำขอรับบริกำรเป็นจ ำนวนมำก ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ไม่
สำมำรถให้บริกำรได้อย่ำงทันท่วงทีทันต่อควำมต้องกำรของผู้มำรับบริกำร  ซึ่งมีเป็นจ ำนวนมำก ท ำให้ควำม
ต้องกำรเกิดควำมล่ำช้ำ  ไม่เป็นธรรม และกำรให้บริกำรไม่เป็นระบบ  มีกำรบัดคิว  ซึ่ งเป็นปัญหำทำงหนึ่งอัน
เป็นไปในทำงทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ทั้งผู้มำขอรับบริกำรและ     
ผู้ให้บริกำร  ส่งผลต่อมำตรฐำนกำรให้บริกำรภำครัฐเสื่อมประสิทธิภำพ   

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนจงหวัดยะลำ  จึงได้มุ่งเน้นที่จะให้บริกำรประชำชนแล้วเสร็จในระยะเวลำที่
เหมำะสม  ให้บริกำรโดยควำมเป็นธรรม  โดยกำรจัดล ำดับก่อน – หลัง  เพ่ือสร้ำงควำมพึงพอใจและควำม
ทัดเทียมกันให้กำรบริกำรประชำชนไม่เลือกปฏิบัติ  จึงได้จัดมำตรกำร “กำรใช้บัตรคิวในกำรขอรับบริกำร” ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสร้ำงกลไกในกำรปฏิบัติรำชกำรด้ำนกำรอ ำนวยควำมสะดวก ควำมเสมอภำค เป็นธรรมต่อ  
ผู้มำรับบริกำร 

3.2 เพ่ือให้ประชำชนผู้มำขอรับบริกำรได้รับควำมสะดวก รวดเร็ว สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชน 

3.3 เพ่ือให้ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรบริกำรที่ให้และเกิดควำมคุม้ค่ำในกำรขอรับบริกำร 
3.4 เพ่ือเป็นเกรำะป้องกันในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่มิให้กระท ำกำรแสวงหำประโยชน์หรือ

กระท ำกำรประพฤติมิชอบต่อต ำแหน่งหน้ำที ่อันเป็นเหตุแห่งกำรทุจริตต่อหน้ำที ่
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

กำรจัดท ำบัตรคิวในกำรให้บริกำรแก่ประชำชนผู้มำขอรับบริกำร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ประชุมชี้แจง แนวทำง ก ำหนดรูปแบบวิธีกำร ขั้นตอนกำรปฏิบัติ 
6.3 จัดท ำบัตรคิวในรูปแบบต่ำงๆ ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
6.4 ปิดประกำศประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนทรำบถึงขั้นตอนกำรรับบริกำรบัตรคิว และกำรใช้บริกำร

ตำมล ำดับคิว 
6.5 จัดท ำแบบประเมินผลควำมพึงพอใจของผู้มำขอรับบริกำร 
6.6 สรุปผลกำรให้บริกำรตำมแบบประเมินควำมพึงพอใจเป็นรำยสัปดำห์/รำยเดือน เพ่ือน ำมำ

ปรับปรุง แก้ไขกำรให้บริกำรอย่ำงมีคุณภำพ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผลผลิต 
        มีกำรใช้บัตรคิวส ำหรับให้บริกำรแก่ประชำชนตำมล ำดับก่อนหลัง ส ำหรับหน่วยงำนที่ให้บริกำร 
10.2 ผลผลิต 
        - ประชำชนมีควำมพึงพอใจในบริกำรที่ให้ไมน่้อยกว่ำร้อยละ 70 ของผู้มำขอรับบริกำร 

                  - กำรให้บริกำรเกิดควำมโปร่งใส ลดข้อร้องเรียนกำรทุจริตต่อหน้ำที ่
 

ล าดับที่ 7 
1. ชื่อมาตรการ  :  “ควบคุมกำรเบิกจ่ำยเงินตำมขอ้บัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

เพ่ือให้กำรบันทึกบัญชี กำรจัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทำง
เดียวกันและสอดคล้องกับกำรปฏิบัติงำนในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลำกรฝ่ำยบัญชี  กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำจัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำย
ให้ควำมรู้_ควำมเขำ้ใจในกำรปฏิบัติ ท ำใหเ้กิดควำมคุมค่ำและมีประสิทธิภำพลดข้อผิดพลำดในกำรเบิกจ่ำยเงิน
ตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปี และด ำเนินงำนตำมขั้นตอนของระเบียบประกำศ
กระทรวงมหำดไทยและหนังสือสั่งกำรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส ำคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องท ำ
ตำมกฎหมำย ระเบียบ และมีควำมจ ำเป็นต่อกำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง มีควำมรู้_ควำมเขำ้ใจในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศ และ
หนังสือที่เก่ียวข้อง 

3.2 เพ่ือลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ที่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

บุคลำกรฝ่ำยบัญชี กองคลัง องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท ำทะเบียนคุมเงินรำยจ่ำยตำมงบประมำณแยกหมวดรำยจ่ำย แยกแผนงำน แยกประเภทรำยจ่ำย
ตำมงบประมำณที่ตั้งไว้ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564   วันที่ 1 ตุลำคม  ถึงวันที่ 30 กันยำยน  
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองคลัง องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลำกรฝ่ำยบัญชี  กองคลัง  มีควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมระเบียบ ประกำศและ
หนังสือสั่งกำรที่เก่ียวข้อง 
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10.2 ลดข้อผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน ที่อำจจะท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่ทำงรำชกำร และเป็นไปใน
ทิศทำงเดียวกัน 

10.3 เกิดควำมคุ้มค่ำและมีประสิทธิภำพในกำรบริหำรงบงบประมำณ 
 

ภารกิจที่ 3  มาตรการการใช้ดุลยพินิจและใช้อ านาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อมาตรการ :  ลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำร 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ .ศ. 2546  ได้วำง
แนวทำงในกำรบริหำรรำชกำรเพ่ือลดขึ้นตอนกำรปฏิบัติงำน  เป็นแนวทำงหนึ่งที่สำมำรถบริกำรประชำชนให้
ได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รบกำรตอบสนองควำมต้องกำรได้ทันต่อเหตุกำรณ์  รวมทั้งกำรปฏิบัติ
รำชกำรที่มีเป้ำหมำยเพื่อให้เกิดควำมผำสุก  และควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน  ควำมสงบและควำมปลอดภัย
ของสังคมส่วนรวม  ตลอดจนประโยชน์สูงสุดของประเทศ  และมุ่งหมำยให้กำรบริกำรงำนรำชกำรเป็นไปเพ่ือ
สร้ำงควำมพึงพอใจให้กับประชำชน  เป็นไปโดยควำมสัตย์สุจริต  สำมำรถตรวจสอบได้ 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง  ที่ท ำงำนใกล้ชิดกับ
ประชำชน  รู้ถึงปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนได้เป็นอย่ำงดี  จึงต้องปรับปรุงกำรท ำงำนโดย
เฉพำะงำนด้ำนกำรบริกำร   ซึ่งเป็นหนึ่งในระบบกำรบริกำรสำธำรณะ  เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนด้วยบริกำรที่รวดเร็วสะดวกและมีขั้นตอนกำรให้บริกำรที่ชัดเจน  เมื่อประชำชนมำรับกำรบริกำร
แล้วเกิดควำมประทับใจและพึงพอใจในกำรให้บริกำรของรัฐ  อีกท้ังยังจะช่วยส่งเสริมให้กำรบริกำรเป็นไปอย่ำง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  ปัจจุบันองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  มีกระบวนงำนกำรให้บริกำร
ประชำชน  จ ำนวนทั้งสิ้น  8  กระบวนงำน  ดังนั้น  เพ่ือตอบสนองให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่รวดเร็ว  
สะดวก  ถูกต้อง  และตรงกับควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง  จึงจ ำเป็นที่จะต้องมีกำรปรับปรุงกระบวนงำนกำร
ให้บริกำรประชำชนให้มีประสิทธิภำพ  โดยมุ่งเน้นให้ทุกส่วนรำชกำรที่มีกระบวนงำนกำรให้บริกำรปรับปรุง
กระบวนกำรท ำงำนให้แล้วเสร็จเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก ำหนด  และรักษำมำตรฐำนกำรให้บริกำร  จึงได้จัดท ำ
มำตรกำรลดขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.๑  เพ่ือลดขั้นตอนในกำรปฏิบัติงำนของงำนบริกำร 
3.2  เพ่ือปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภำพ 
3.3  เพ่ือให้ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่รวดเร็ว  สะดวก  ถูกต้องและเป็นธรรม 
3.4  เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้ตรงกับควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง 

4. เป้าหมาย 
4.1  เชิงปริมาณ 

         ประชำชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลำ  ที่มำรับบริกำรฯ 
4.2  เชิงคุณภาพ 

        4.2.1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  สำมำรถด ำเนินกำรให้บริกำรแล้วเสร็จตำมระยะเวลำที่
ก ำหนด 
        4.2.2 ประชำชนมีควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำรที่รวดเร็วและสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
ได้อย่ำงแท้จริง 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  เสนอขออนุมัติโครงกำร   
 6.2  แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 6.3  ประชุมคณะท ำงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  
 6.4  ประกำศก ำหนดระยะเวลำแล้วเสร็จของงำน ขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำนให้ประชำชนทรำบ 
 6.4  ด ำเนินกำรจัดท ำกิจกรรมอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน 
       6.4.1 จัดท ำป้ำยแสดงขั้นตอนและระยะเวลำกำรปฏิบัติงำน 
       6.4.2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
       6.4.3 จัดท ำค ำสั่งกำรให้บริกำรประชำชนนอกเวลำรำชกำร 
       6.4.4 จัดท ำเอกสำรประชำสัมพันธ์ข้อมูลข่ำวสำรทำงช่องทำงต่ำง ๆ  
       6.4.5 จัดท ำตู้รับฟังควำมคิดเห็น 
       6.4.6 จัดท ำแบบประเมินควำมพึงพอใจ 
 6.5 ส ำรวจควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรให้บริกำร (แบบสอบถำม) 
 6.6  ติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
 6.7 รำยงำนผลต่อผู้บังคับบัญชำ 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  สำมำรถลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่เกินควำมจ ำเป็น 
 10.2  ประชำชนได้รับกำรบริกำรที่รวดเร็ว  สะดวก  ถูกต้องและเป็นธรรม 
 10.3  สำมำรถปรับปรุงกระบวนกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภำพ 
 10.4  สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนให้ตรงกับควำมต้องกำรอย่ำงแท้จริง  
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อมาตรการ  :   กำรมอบอ ำนำจอนุมัต ิอนุญำต สั่งกำร เพ่ือลดขั้นตอนกำรปฏิบัติรำชกำร 
2. หลักการและเหตุผล 

กำรมอบหมำยอ ำนำจหน้ำที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชำในกำรบริหำรงำนในด้ำนต่ำงๆ ภำยในองค์กรนั้น ก็
เพ่ือเป็นกำรช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพของกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งกำรพิจำรณำเลือก/
มอบหมำยภำรกิจและขอบข่ำยของควำมรับผิดชอบที่จะมอบหมำยให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ จะพิจำรณำถึง
ควำมส ำคัญ คุณสมบัติ ควำมรู้  ควำมสำมำรถในกำรที่จะด ำเนินกำรเรื่องนั้นเป็นอย่ำงดีด้วยควำมรอบคอบและ
เหมำะสม เพ่ือให้กำรบริหำรงำนก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร 

ดังนั้น กำรด ำเนินกำรของหน่วยงำนต้องมีกำรปรับให้เข้ำกับสภำพสังคมและทันต่อสถำนกำรณ์ที่กำร
บริหำรรำชกำรต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ ควำมมีประสิทธิภำพ 
ควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจแห่งรัฐ กำรลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน กำรกระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ กำรอ ำนวย
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ควำมสะดวก และกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน แต่ทั้งนี้ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงำนซึ่งเป็น
หลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้กำรบริหำรรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ   ภำยใต้กรอบอ ำนำจหน้ำที่ตำมที่
กฎหมำยก ำหนดให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ รวดเร็วและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รำชกำร 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รองปลัดองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท ำบันทึกเสนอเพ่ือพิจำรณำขออนุมัติ อนุญำต สั่งกำร แต่งตั้ง มอบหมำย คณะผู้บริหำร ปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด รองปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำร เพ่ือลดขั้นตอนกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

6.2 ด ำเนินกำรออกค ำสั่งฯ 
6.3 ส ำเนำค ำสั่งฯ แจ้งคณะผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด ปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัด  รอง

ปลัดองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัด หรือหัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วน ที่ได้รับมอบหมำยทรำบ 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

งำนบริหำรงำนบุคคล  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

กำรบริหำรรำชกำร กำรด ำเนินงำน กำรปฏิบัติงำนเกิดควำมคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจนกำรอ ำนวย
ควำมสะดวกและกำรให้บริกำรประชำชน/บริกำรสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อมาตรการ  :   “กำรเผยแพร่แผนภูมิข้ันตอนของงำนบริกำร” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 ก ำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐจะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กร 
อ ำนำจหน้ำที ่แผนงำน โครงกำรและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จึงได้จัดท ำมำตรกำร “เผยแพร่แผนภูมิขั้นตอนของงำน
บริกำร” ขึ้น เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  
ว่ำเป็นไปตำมระเบียบขั้นตอนตำมภำรกิจหน้ำที่หรือไม่  เพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และเข้ำถึง
ข้อมูลตำมภำรกิจหลักได้ง่ำยและสะดวกมำกข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้มีกำรเผยแพร่แผนภูมิข้ันตอนของงำนบริกำร 
3.2 เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้รับบริกำรสำมำรถตรวจสอบขั้นตอนงำนบริกำรได้ง่ำย 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชำชนหรือผู้รับบริกำรรับทรำบขั้นตอนของงำนบริกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
 - จัดท ำแผนภูมิข้ันตอนของงำนบริกำรไว้ ณ  หน่วยงำน 
 -  จัดท ำคู่มือส ำหรับประชำชน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้รับบริกำร 
 

ภารกิจที่  4  การเชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน/บุคคลในการด าเนินกิจการ การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อกิจกรรม  :  ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ ์
2. หลักการและเหตุผล 

สังคมในปัจจุบันอยู่ด้วยควำมเร่งรีบ แก่งแยง่แข่งขัน เพ่ือควำมอยู่รอดในเชิงเศรษฐกิจแบบทุนนิยม ท ำ
ให้กำรมีคุณธรรม จริยธรรมของผู้คนเกิดควำมเสื่อมถอย เกิดปัญหำมำกมำยในปัจจุบัน ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกำร
ทุจริตทุกระดับทุกภำคส่วนรวมถึงปัญหำกำรก่ออำชญำกรรมและอ่ืนๆ เพ่ือเป็นกำรส่งเสริมให้คนดีมีที่ยืนใน
สังคม สร้ำงแบบอย่ำงที่ดีแก่คนรุ่นหลัง องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จึงจัดให้มีกำรยกย่อง เชิดชูเผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์และมอบรำงวัลหรือประกำศเกียรติคุณแก่ผู้กระท ำควำมดี เพ่ือส่งเสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่
คนดีเหล่ำนั้นให้ร่วมกันสร้ำงสรรค์สังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเป็นแบบอย่ำง เพ่ือปลุกกระแสกำร
สร้ำงสังคมแห่งควำมดีอย่ำงเป็นรูปธรรม เนื่องจำกควำมดีและคุณธรรม เป็นรำกฐำนอันส ำคัญในกำรพัฒนำ
สังคม สู่ควำมอยู่เย็นเป็นสุข 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงำน/บุคคลที่มีควำมซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3.2 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงำน/บุคคลที่ให้ควำมช่วยเหลือกิจกำรสำธำรณะของท้องถิ่น 
3.3 เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงำน/บุคคลที่ด ำรงตนตำมหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
3.4 เพ่ือสร้ำงขวัญ ก ำลังใจ ตลอดจนปลุกจิตส ำนึกและกระตุ้นให้ทุกภำคส่วนได้มีแบบอย่ำงที่ดีอัน

เป็นกุศโลบำยหนึ่งในกำรปลูกจิตส ำนึกให้สังคมตระหนักถึงคุณค่ำแห่งควำมดีมำกยิ่งขึ้น 
 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
มีกำรยกย่องเชิดชูเกียรติแก่หนว่ยงำน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 

8 คน/ปี  
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนทีจ่ังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีกำรเผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงำน/บุคคล ที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่

ประจักษ์ผ่ำนทำงสื่อช่องทำงต่ำงๆ ได้แก่ วำรสำรศรีญำลอ  เว็บไซต์องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ สื่อสังคม 
(Social Media) เป็นต้น 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

10,000.-  บำท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองแผนและงบประมำณ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

จ ำนวนหน่วยงำน/บุคคลที่ไดร้ับกำรยกย่องเชิดชูเกียรติ 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อกิจกรรม  :   เชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักการและเหตุผล 

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญำที่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  รัชกำรที่ 9      มี
พระรำชด ำรัสชี้แนะแนวทำงกำรด ำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชำวไทยมำโดยตลอดนำนกว่ำ 25 ปี ตั้งแต่ก่อน
วิกฤติกำรณ์ทำงเศรษฐกิจ และเมื่อภำยหลังได้  ทรงเน้นย้ ำแนวทำงกำรแก้ไขเพ่ือให้รอดพ้นและสำมำรถด ำรง
อยู่ได้อย่ำงมั่นคงและยั่งยืนภำยใต้กระแสโลกำภิวัตน์  และควำมเปลี่ยนแปลงต่ำงๆ ซึ่งกำรเกษตรในสมัยก่อน 
เกษตรกรจะท ำกำรผลิตเพ่ือกำรบริโภคโดยอำศัยธรรมชำติตำมสภำพแวดล้อมมีกำรปลูกพืชหลำกหลำยชนิด
คละกัน ทั้งพืชผัก ไม้ผล ไม่ยืนต้น พืชสมุนไพร พืชใช้สอย ในลักษณะของสวนผสม ต่อมำมีกำรพัฒนำเป็น
กำรเกษตรเพ่ือกำรบริโภคและจ ำหน่ำย ท ำให้ต้องใช้ทรัพยำกรจำกภำยนอกมำกขึ้น ต้นทุนกำรผลิตสูงขึ้น
ประกอบกับเกิดวิกฤติทำงเศรษฐกิจของประเทศ ท ำให้ต้องหันกลับมำท ำกำรเกษตรเพ่ือกำรบริโภคและ
จ ำหน่ำยในลักษณะเศรษฐกิจพอเพียงอีกครั้ง กำรปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้ จึงเป็นอีกแนวทำงหนึ่งที่น่ำสนใจ 
เนื่องจำกเปน็กำรเกษตรแบบพ่ึงพำตนเองเป็นกำรใช้พ้ืนที่เล็กๆ ให้เกิดประโยชน์ปลอดภัยจำกกำรใช้  สำรเคมี
และสำรพิษตกค้ำง ท ำให้สภำพแวดล้อมของบริเวณบ้ำนน่ำอยู่น่ำอำศัย และที่ส ำคัญสำมำรถใช้บริโภคใน
ครัวเรือนเป็นกำรลดรำยจ่ำยของครอบครัวแทนที่จะซื้อจำกตลำด และเหลือจำกกำรบริโภคในครัวเรือน
สำมำรถขำยเปน็กำรเพ่ิมรำยไดใ้ห้แก่ครอบครัวอีกด้วย 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ_เห็นควำมส ำคัญของกำรส่งเสริมกำรด ำเนินชีวิตตำมหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเริ่มจำกกำรด ำเนินชีวิตในครัวเรือนเป็นล ำดับแรก จึงได้จัดท ำกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติ
ตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรที่ได้น้อมน ำแนวทำงปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชในกำรด ำเนินชีวิตอีกด้วย 

 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเชิดชูเกียรติประชำชนผู้ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นตัวอย่ำง 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดยะลำ 
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5. สถานที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
5.1 เสนอชื่อผู้ที่ปฏิบัติตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง   
5.2 แต่งตั้งคณะกรรมกำรคัดเลือก 
5.3  ประชุมคณะกรรมกำรฯ 
5.4 มอบใบประกำศนียบัตร 
5.5 สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรเศรษฐกิจพอเพียง 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมำณ  2562 - 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
10,000.-  บำท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
กองแผนและงบประมำณ 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนประชำชนที่ได้รับกำรเชิดชูเกียรติ 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อโครงการ : กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล /หน่วยงำน ผู้ท ำคุณประโยชน์ หรือเข้ำร่วมกิจกรรม
ของ อบจ.ยะลำ 
 2. หลักการและเหตุผล 

กำรส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดข้ึนในหน่วยงำนและสังคม ถือเป็นกำรสร้ำงรำกฐำนอันส ำคัญ
ในกำรพัฒนำสังคมสู่ควำมอยู่เย็นเป็นสุข โดยเฉพำะเน้นกำรส่งเสริมและสนับสนุนให้คนด ำรงชีวิตตำมแนว
ปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง กำรมีคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสำหะ กล้ำหำญ ซื่อสัตย์สุจริต และเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม ถือว่ำเป็นหลักส ำคัญของกำรท ำควำมดี 

ดังนั้น เพ่ือส่งเสริมให้บุคลำกร หน่วยงำนที่มีควำมตั้งใจในกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ท ำ
ควำมดีอย่ำงต่อเนื่องเป็นแบบอย่ำงแก่ประชำชนผู้ที่ท ำคุณประโยชน์หรือเต็มใจเข้ำร่วมในกิจกรรมของ อบจ.
ยะลำ อย่ำงสม่ ำเสมอ  จึงจัดกิจกรรมยกยอ่งและเชิดชูควำมดี ควำมซื่อสัตย์สุจริต และกำรต่อต้ำนกำรทุจริตแก่
บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น  ผู้ท ำควำมดี มีควำมซื่อสัตย์สุจริต และผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำร่วมใน
กิจกรรมของ อบจ.ยะลำ โดยกำรมอบใบประกำศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องบุคคลผู้เสียสละและท ำคุณประโยชน์
ให้กับ อบจ. ยะลำ  ที่ควรได้รับกำรยกย่องชมเชย และเป็นบุคคลตัวอย่ำงและจัดกิจกรรมรณรงค์ เผยแพร่
ประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชน หนว่ยงำน องคก์รในจังหวัดยะลำ  มีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชูและเห็นคุณค่ำของกำร
ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือสร้ำงขวัญและก ำลังใจแกผู่้ท ำคุณประโยชน์ และมีสว่นร่วมในกิจกรรมของ อบจ. 
3.2 เพ่ือส่งเสริมกำรสร้ำงแรงจูงใจให้ประชำชน หนว่ยงำน องคก์รทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในจังหวัด

ยะลำตระหนักถึงควำมซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
3.3 เพ่ือรณรงค์ เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ ให้ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในจังหวัดยะลำ  มีค่ำนิยม 

ยกยอ่ง เชิดชูและเห็นคุณค่ำของกำรประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
- ประชำชน หนว่ยงำน องคก์รทั้งภำครัฐและภำคเอกชนในจังหวัดยะลำ 
- ผู้ท ำคุณประโยชน์ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบจ.ยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนทีจ่ังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดประชุมชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมเพ่ือสร้ำงมำตรกำรร่วมกันในกำรก ำหนดหลักเกณฑ์

กำรพิจำรณำในกำรคัดเลือกบุคคล หนว่ยงำน องคก์รดีเดน่ 
6.2 คัดเลือกและประกำศยกย่องบุคคล หนว่ยงำน องคก์รท ำควำมดี เพ่ือให้เป็นแบบอยำ่ง 
6.3 จัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติ และมอบใบประกำศแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่นที่ผ่ำนกำร

คัดเลือกและได้คะแนนสูงสุด 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ตลอดปงีบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

20,000.-  บำท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ยกย่องและเชิดชูเกียรติแก่บุคคล หน่วยงำน องค์กรดีเด่น ผู้ท ำคุณประโยชน์หรือเข้ำร่วมใน
กิจกรรมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

10.2 ประชำชน หน่วยงำน องค์กรในจังหวัดยะลำ  มีค่ำนิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่ำของกำร
ประพฤติปฏิบัติตนตำมหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
 

ภารกิจที่ 5  มาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

ล าดับที่ 1 
1. ชื่อมาตรการ  :  จัดกำรในกรณีได้ทรำบรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
      ปัญหำกำรทุจริตเป็นปัญหำส ำคัญระดับชำติ  เกิดขึ้นได้ในทุกองค์กร  ทุกหน่วยงำน  ทั้งภำครัฐและ
เอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเทศไทยในปัจจุบัน  ทั้งในรูปแบบองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  เทศบำล  
และองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล ถูกจับตำมองจำกสังคมภำยนอกว่ำ  มีกำรทุจริตคอร์รัปชั่นและบริหำรงำนไม่มี
ควำมโปร่งใส  กำรถูกจับตำมอบและถูกวิพำกษ์วิจำรณ์ในท ำนองดังกล่ำว  ย่อมไม่เป็นผลดีต่อองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  ทั้งอำจมีผลกระทบต่อควำมน่ำเชื่อถือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง  และกำรกระจำย
อ ำนำจสู่ท้องถิ่นทั้งในแง่ของภำรกิจ  งบประมำณ  เงิน  และบุคลำกรของท้องถิ่นอยู่ไม่น้อย จึงอำจกล่ำว ได้ว่ำ
ในกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก ำลังถูกท้ำท้ำยควำมสำมำรถในเชิงกำรบริหำรจัดกำรให้มี
ควำมน่ำเชื่อถือและควำมโปร่งใส 
 ดังนั้น  เพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  มีควำมโปร่งใสและมีกำรบริหำร
จัดกำรที่ดี  โดยเฉพำะกำรมุ่งให้ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรบริหำรกิจกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำ  ด้ำนควำมโปร่งใสและกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จึงได้ด ำเนินกำร
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จัดท ำมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้ทรำบรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริตเพ่ือเปิดช่องทำงให้ประชำชนเข้ำถึง
ข้อมูลและแจ้งข้อมูลได้ทุกช่องทำงท่ีสำมำรถเข้ำถึงได้ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ประชำชนมีช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียน  ชี้เบำะแส  รับทรำบข้อมูลกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ 

3.2 เพ่ือวำงมำตรกำรภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ในกำรด ำเนินกำรเมื่อได้รั บแจ้ง
กำรทุจริต  และช่องทำงกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแส 

3.3 เพ่ือให้กำรบริหำรงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  มีควำมโปร่งใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได ้
4. เป้าหมาย 

ประชำชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดยะลำ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

จังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เสนอโครงกำรเพื่อขออนุมัต ิ
6.2 จัดท ำหลักเกณฑ์และข้ันตอนด ำเนินกำรเมื่อได้รับแจ้งว่ำพบกำรทุจริตจำกประชำชน 
6.3 สร้ำงและพัฒนำช่องทำงในกำรรับแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสให้มีควำมสะดวกและหลักประกันควำม

ปลอดภัยให้แก่บุคคลผู้แจ้ง 
6.4 ประเมินผลกำรด ำเนินมำตรกำร 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมำณ  2562 – 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ฝ่ำยนิติกำรและกำรพำณิชย์  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ประชำชนมีช่องทำงในกำรแจ้งข้อมูลหรือเบำะแสในเรื่องกำรทุจริตเพ่ิมมำกข้ึน 
 10.2  ประชำชนชี้เบำะแส  ข้อมูลกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงำนภำครัฐ 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อมาตรการ  :   “แตง่ตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ มีนโยบำยใช้หลักธรรมำภิบำลส่งเสริมให้ภำคประชำชนเข้ำมำมี
ส่วนร่วมโดยเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบำะแส เสนอข้อคิดเห็น ซึ่งสำมำรถยื่นค ำ
รอ้งเรียนผ่ำนช่องทำงต่ำงๆ ไดแ้ก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทำงโทรศัพท ์ หรือแจ้งเบำะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย สำมำรถแก้ไขควำมเดือดร้อน
ของประชำชนได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงได้แต่งตั้งคณะท ำงำนรับผิดชอบกำรรับเรื่องร้องเรียนประจ ำองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เพ่ือให้กำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยควำมรวดเร็ว จึงจัดให้มี
มำตรกำรแต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนในกำรด ำเนินกำรรับทรำบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำงๆ 
และให้เจ้ำหนำ้ที่รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทำงเดียวกัน 
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3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือจัดให้มีเจำ้หน้ำที่ผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่ำง ๆ 
3.2 เพ่ือจัดให้มีมำตรกำรจัดกำรในกรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบกำรทุจริตเป็นไปตำม

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่ำงถูกตอ้ง 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีกำรมอบหมำยแต่งตั้งเจำ้หน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ก ำหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
6.2 จัดท ำคูม่ือด ำเนินกำรเรื่องรอ้งเรียนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6.3 จัดประชุมให้ควำมรู้เจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน

และด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจำกช่องทำงกำรร้องเรียนต่ำงๆ ให้เป็นไปในทิศทำงเดียวกัน 
โดยโปร่งใสและเปน็ธรรม 

6.4 เผยแพร่กระบวนกำรและข้ันตอนในกำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำ  ให้ผู้รับบริกำรผู้มีส่วนได้เสีย  คู่สัญญำ ประชำชนทั่วไป หน่วยงำนภำยนอกตลอดจนบุคลำกร
ภำยในหน่วยงำน สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำรและขั้นตอนดังกล่ำวไดต้รงกับควำมต้องกำร 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมำณ 2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

เจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบด ำเนินกำรเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด ำเนินกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำโดยปฏิบัติตำมข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนที่สอดคล้องกับกฎหมำย ระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่เก่ียวขอ้งอย่ำงถูกตอ้ง 
ล าดับที่  3 
1. ชื่อมาตรการ  :   จัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
2. หลักการและเหตุผล 

กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต ได้จัดท ำขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 
ปี (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-
2564) และแผนบูรณำกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) และกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Integrity and 
Transparency Assessment (ITA)  และจะเป็นประโยชน์ต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม/
มำตรกำร ที่แสดงเจตจ ำนงทำงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเป็นรูปธรรมด้วยกำรมีแผนปฏิบัติกำรป้องกัน
ปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศำสตร์ตำมที่ก ำหนด ให้กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
 ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จึงได้จัดท ำโครงกำรจัดท ำแผน
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ยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ประจ ำปี
งบประมำณ 2560 – 2564  ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.๑  เพ่ือจัดท ำแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วน 
       จังหวัดยะลำ  ประจ ำปีงบประมำณ 2560 – 2564 
3.2  เพ่ือเป็นกรอบปฏิบัติในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  

 3.3  เพ่ือสร้ำงจิตส ำนึก จริยธรรมและหลักธรรมำภิบำล และลดควำมเสี่ยงในกำรปฏิบัติงำน 
 3.4  เพ่ือสร้ำงมำตรกำรให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
 3.5  เพ่ือพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ  ควบคุม  และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจให้เหมำะสม 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 4.1  เชิงปริมาณ 
        องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  มีแผนยุทธศำสตร์และแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริตประจ ำปีงบประมำณ 2560 – 2564 
 4.2  เชิงคุณภาพ 
        ๑) ข้ำรำชกำรทั้งฝ่ำยกำรเมืองและฝ่ำยประจ ำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำตลอดจน 
ประชำชนมีจิตส ำนึกในเรื่องของควำมซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นธรรมไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ไปในทำงท่ีมิชอบ      
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 จัดท ำปฏิทินในกำรด ำเนินโครงกำร 
 6.2 ศึกษำข้อมูลในกำรจัดท ำโครงกำร 
 6.3 เขียนโครงกำรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำโครงกำร 
 6.4 แต่งตั้งคณะท ำงำนด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 6.5 ประชุมคณะท ำงำนและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 6.6 ด ำเนินกำรตำมโครงกำร 
 6.7 ติดตำมและสรุปผลกำรด ำเนินงำน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมำณ 2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.๑ ท ำให้มีแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วน 
        จังหวัดยะลำ   ประจ ำปีงบประมำณ 2560 – 2564 
10.2 ท ำให้ทรำบทิศทำงกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต พร้อมแนวทำงปฏิบัติที่ชัดเจน  
10.3 บุคลำกรในสังกัดมีจิตส ำนึก จริยธรรมและหลักธรรมำภิบำล และลดควำมเสี่ยงในกำร  

ปฏิบัติงำน 
 10.4 สำมำรถสร้ำงมำตรกำรกำรด ำเนินงำนให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร 
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 10.5 ท ำให้เกิดกำรพัฒนำระบบและกลไกในกำรตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจได้อย่ำง
เหมำะสม 

 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อมาตรการ  : “แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จะด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริต เพ่ือให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และแผนบูรณำกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และกรอบกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น Integrity and Transparency Assessment (ITA)  และจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
ปฏิบัติหน้ำที่กำรด ำเนินโครงกำร/กิจกรรม/มำตรกำร ที่แสดงเจตจ ำนงทำงกำรต่อต้ำนกำรทุจริตอย่ำงเป็น
รูปธรรมด้วยกำรมีแผนปฏิบัติกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริต เพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์ยุทธศำสตร์ตำมที่ก ำหนด ให้
กำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น  

ด้วยเหตุผลดังกล่ำวข้ำงต้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ มีประสิทธิภำพและสำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำ จึงได้จัดท ำมำตรกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำ  ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือแต่งตั้งตั้งคณะท ำงำนในกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำ 

3.2 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
มีประสิทธิภำพ และบรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้ 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

มีกำรแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดยะลำ 
6.2 แจ้งค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนฯ ให้ส่วนรำชกำรในสังกัดทรำบ 
6.3 ประชุมคณะท ำงำนจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6.4 ประกำศใช้แผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมำณ 2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
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10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำที่มีควำม

สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันกำรทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
10.2 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ มีแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) 

 
 มิติที่ 3  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 

ภารกิจที่ 1 จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ทุกขั้นตอน 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 

ล าดับที่  1 
1. ชื่อกิจกรรม  :  “ปรับปรุงศูนย์ข้อมูลขำ่วสำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตำมมำตรำ 9 แห่งพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 บัญญัติให้หน่วยงำนของรัฐ
ต้องจัดให้มีข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำรอย่ำงน้อยตำมที่กฎหมำยก ำหนดไว้ให้ประชำชนเขำ้ตรวจดูได้ ณ ที่ท ำกำร
ของหน่วยงำนของรัฐโดยเรียกสถำนที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่ำวสำรและให้บริกำรว่ำ “ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร” 
โดยมีเจตนำรมณ์ให้ประชำชนมีโอกำสอย่ำงกว้ำงขวำงในกำรไดร้ับขำ่วสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของรัฐ   

ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนด องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  
จึงได้ให้มีสถำนที่ส ำหรับประชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูลข่ำวสำรซึ่งได้รวบรวมไว้ โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ให้บริกำร ณ ห้องประชุมชั้น 3 (คลินิกเซ็นเตอร์)  โดยมี ส ำนักปลัดฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบข้อมูลข่ำวสำรต่ำงๆ ที่ประชำชนสำมำรถเข้ำตรวจดูได้  เพ่ือประชำชนจะได้สำมำรถรับรู้สิทธิและ
หน้ำที่ของตนอย่ำงเต็มที่ในกำรแสดงควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริง 
ในกำรรักษำประโยชน์ของตนและเพ่ือให้ข้อมูลตำม พรบ.ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำร พ.ศ.2540 มีควำม
ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จึงได้จัดให้มีกิจกรรมปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่ำวสำร
ขององคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้นต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นประโยชน์แก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทำงให้ประชำชนไดม้ีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของ อบจ. 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ศูนยข้์อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จ ำนวน 1 แห่ง 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ   ชั้น 3 (ห้องคลินิกเซ็นเตอร์)  องค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 มีกำรจัดตั้งศูนย์ข้อมูลขำ่วสำรและจัดสถำนที่ให้ประชำชนเข้ำตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีกำรแต่งตั้งเจำ้หน้ำที่ผู้รับผิดชอบเป็นปจัจุบัน 
6.3 มีกำรจัดวำงเอกสำรข้อมูลขำ่วสำรเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนบุคคล กำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน 

กำรจัดหำพัสดุ กำรค ำนวณรำคำกลำง รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักเกณฑ์_ วิธีกำรที่กฎหมำย
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ระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบและตรวจสอบได้
ข้อมูลครบตำมรำยกำรที่ก ำหนด 

6.4 มีกำรจัดประชุมให้ควำมรู้แก่บุคลำกรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำม 
พ.ร.บ. ข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 

6.5 มีกำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 
6.6 มีกำรจัดเก็บสถิติผู้มำรับบริกำรและสรุปผลเสนอผู้บริหำร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมำณ  2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 50,000.- บำท 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 ร้อยละควำมพึงพอใจของประชำชนผู้มำใช้บริกำร 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อมาตรการ :  “จัดให้มีช่องทำงที่ประชำชนเข้ำถึงขอ้มูลขำ่วสำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 มำตรำ 7 และมำตรำ 9 ก ำหนดให้
หน่วยงำนของรัฐจะต้องจัดให้มีกำรเผยแพร่ข้อมูลที่ส ำคัญๆ ของหน่วยงำน เช่น โครงสร้ำงและกำรจัดองค์กร 
อ ำนำจหน้ำที ่แผนงำน โครงกำรและอ่ืนๆ 

ดังนั้น องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จึงได้ตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรเผยแพร่ข้อมูลที่
ส ำคัญๆ ของหน่วยงำนผ่ำนทำงช่องทำงที่หลำกหลำย เพ่ือให้กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้ำหมำย  ได้แก่  หน่วยประชำสัมพันธ์  ณ ที่ท ำกำรของหน่วยงำน เว็บไซต์ของหน่วยงำนหรือสื่อสังคม 
(Social Media) หมำยเลขโทรศัพท์เฉพำะ  กำรเผยแพร่ข้อมูลทำงสื่อสิ่งพิมพ์ต่ำงๆ โทรทัศน์  วิทยุ  สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  อ่ืนๆ ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบกำรปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่และเข้ำถึง
ข้อมูลตำมภำรกิจหลักขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำได้ง่ำยและสะดวกมำกข้ึน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้มีช่องทำงกำรเผยแพรข้่อมูลข่ำวสำรของหน่วยงำนที่หลำกหลำย 
3.2 เพ่ือให้ประชำชนหรือผู้รับบริกำรสำมำรถเข้ำถึงขอ้มูลขำ่วสำรได้สะดวกมำกยิ่งขึ้น 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทำงในกำรรับเรื่องร้องเรียนที่เขำ้ถึงประชำชนได้ง่ำย 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมูลขำ่วสำรของหน่วยงำน จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ  6 ช่องทำง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
พ้ืนทีจ่ังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลขำ่วสำรในช่องทำงที่เปน็กำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชน ได้แก่ 
- บอรด์ประชำสัมพันธ์  บริเวณชั้น 1  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
- ศูนย์ข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ   มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำรประจ ำและให้

ประชำชนสืบคน้ไดเ้อง 
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- จัดส่งวำรสำรไปยังชุมชนต่ำง ๆ ในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ 
- ประชำสัมพันธ์ข้อมูลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ผ่ำนสื่อมวลชน/กำรจัด

แถลงขำ่ว 
- สถำนีโทรทัศน์ และสื่อทำงวิทยุ 
- ประกำศผ่ำนเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมำณ  2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 จ ำนวนช่องทำงในกำรเผยแพร่ข้อมลูข่ำวสำรของหน่วยงำน 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อกิจกรรม  :  “อบรมให้ควำมรู้ตำม พ.ร.บ. ข้อมูลขำ่วสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540” 
2. หลักการและเหตุผล 

คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมำภิบำลที่หน่วยงำนภำครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้เกิดกำร
บริหำรจัดกำรที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภำพและประสิทธิภำพ ซึ่งรวมไปถึงควำมโปร่งใสกำรท ำงำนที่
จ ำเป็นต้องมีในทุกหน่วยงำนโดยเฉพำะหน่วยงำนภำครัฐ โดยหนึ่งในแนวทำงที่จะช่วยให้เกิดควำมโปร่งใสใน
กำรท ำงำนคือกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร ตำมที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พ.ศ. 2540  มำตรำ 58 
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิกำรรับรู้หรือรับทรำบข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรว่ำ “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับทรำบข้อมูล
หรือข่ำวสำรสำธำรณะในครอบครองของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ  รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วน
ท้องถิ่น” และตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักกำรและเหตุผลของ
พระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรว่ำในระบอบประชำธิปไตย กำรให้ประชำชนมีโอกำสกว้ำงขวำงใน
กำรได้รับข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรต่ำงๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ ำเป็น เพ่ือที่ประชำชนจะสำมำรถแสดง
ควำมคิดเห็นและใช้สิทธิทำงกำรเมืองได้โดยถูกต้องมำกยิ่งขึ้น   กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดยะลำ ให้ประชำชนรับรู้อย่ำงถูกตอ้ง รวดเร็วจำกกำรท ำงำนที่มีประสิทธิภำพจึงเป็นสิ่งที่จ ำเป็นอย่ำง
ยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้ำงให้องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ   มีควำมโปร่งใสในกำรท ำงำนมำกยิ่งขึ้น จึง
ไดจ้ัดกิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรม จริยธรรม น ำควำมโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้บุคลำกรขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำได้รับรู้สิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และควำม
โปรงใส และเมื่อเกิดควำมเข้ำใจแล้วจะสำมำรถขยำยผลบอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิดสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ
ระหว่ำงองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำกับภำคประชำชนให้มีควำมเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้เขำ้ร่วมกิจกรรมตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรมีคุณธรรม จริยธรรมและควำมโปร่งใสในกำร
ท ำงำนและมีควำมรู้  เกี่ยวกับสิทธิในกำรเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรตำมพระรำชบัญญัติข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร 
พ.ศ. 2540 
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ผู้เขำ้ร่วมอบรม จ ำนวน 150 คน 
ผลกำรเรียนรู้  เฉลี่ยร้อยละ 80 
ผู้เขำ้ร่วมกิจกรรมมีควำมพึงพอใจ รอ้ยละ 80 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
ขั้นตอนที่ 1 ส ำรวจควำมต้องกำรอบรม 
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
ขั้นตอนที่ 3 ด ำเนินกิจกรรม 
ขั้นตอนที่ 4 วัดผลควำมรู้ 
ขั้นตอนที่ 5 ติดตำมและประเมินผล 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมำณ  2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
100,000.- บำท 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 จ ำนวนผู้เขำ้ร่วมอบรมมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเฉลี่ยรอ้ยละ  60 
10.2 รอ้ยละควำมพึงพอใจของผู้เขำ้ร่วมกิจกรรม 

 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อกิจกรรม  :    “กำรเผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรให้ประชำชนทรำบ” 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัญหำกำรทุจริตในภำคส่วนต่ำงๆ นับวันจะทวีควำมรุนแรงมำกยิ่งขึ้น  ดังนั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
นำยกรัฐมนตรีและหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ จึงได้มีค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที ่
69/2557 เรื่อง มำตรกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบ ได้ก ำหนดให้ทุกส่วนรำชกำรและ
หน่วยงำนของรัฐ ก ำหนดมำตรกำรหรือแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในส่วน
รำชกำรและหน่วยงำนของรัฐ โดยมุ่งเน้นกำรสร้ำงธรรมำภิบำลในกำรบริหำรงำน และส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
จำกทุกภำคส่วนในกำรตรวจสอบ เฝ้ำระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดกำรทุจริตประพฤติมิชอบได้ รวมถึงกำรมีส่วน
ร่วมจำกภำคประชำชนจะเป็นส่วนส ำคัญในกำรขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหำกำรทุจริตให้ลดลงได้ ทั้งนี้ นอกจาก
การสร้างจิตส านึกและความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนแล้ว สิ่งส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้การป้องกันการทุจริตเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คือ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและสร้างความรู้ความเข้าใจผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายและสะดวก ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชน  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลข่ำวสำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว  
3.2 เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรปูองกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
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4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารความรู้ที่เกี่ยวข้องผ่านทาง website และบอร์ดประชาสัมพันธ์  

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมำณ  2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ร้อยละของช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล : ร้อยละ 100  
 10.2 ประชำชนมีระดับจิตส ำนึกในกำรรักษำประโยชน์สำธำรณะ และมีจิตส ำนึกยึดมั่นหลักคุณธรรม
และต่อต้ำนกำรทุจริตมำกยิ่งขึ้น 
 

ภารกิจที่ 2 การรับฟังความคิดเห็น การรับและตอบสนองเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่  1   
1. ชื่อมาตรการ :    “ด ำเนินงำนศูนย์รับเรื่องรำวร้องทุกข์ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ได้ก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติรำชกำร มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องำนบริกำร
ที่มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น มีกำรปรับปรุง
ภำรกิจให้ทันต่อสถำนกำรณ์ ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร 
และมีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  

เพ่ือให้กำรบริหำรระบบรำชกำรเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับกำรพัฒนำบ ำบัด
ทุกข์ บ ำรุงสุข ตลอดจนด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชน ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ด้วย
ควำมรวดเร็วประสบผลส ำเร็จอย่ำงเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือรับแจ้งเบำะแสกำรทุจริตหรือไม่ได้รับควำมเป็นธรรม
จำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ได้ด ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องรำวร้อง
ทุกข์ เพ่ือเป็นช่องทำงในกำรรับข้อร้องเรียนร้องทุกขข์ึ้น  
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดยะลา มีช่องทางในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
และเพ่ิมความสะดวกแก่ผู้รับบริการ  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ประชำชนในพื้นท่ีจังหวัดยะลำ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
รับเรื่องจากช่องทางที่ได้รับการร้องเรียนและส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใน 1 วันทาการ 

เพ่ือด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ร้อยละของช่องทำงกำรประชำสัมพันธ์ที่ใช้เผยแพร่ข้อมูล : ร้อยละ 100  
 10.2 ผู้ใช้บริกำรหรือผู้ที่ต้องกำรร้องเรียนมีตัวเลือกหลำยช่องทำงและมีควำมสะดวกในกำรร้องเรียน 
 

ล าดับที่  2   
1. ชื่อมาตรการ :  “รำยงำนผลกำรตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทรำบ” 
2. หลักการและเหตุผล 
 พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546 ได้ก ำหนด
แนวทำงปฏิบัติรำชกำร มุ่งให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชำชน โดยยึดประชำชนเป็นศูนย์กลำง เพ่ือตอบสนอง
ควำมต้องกำรของประชำชนให้เกิดควำมผำสุกและควำมเป็นอยู่ที่ดีของประชำชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่องำนบริกำร
ที่มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในกำรให้บริกำร ไม่มีขั้นตอนปฏิบัติงำนเกินควำมจ ำเป็น มีกำรปรับปรุง
ภำรกิจให้ทันต่อสถำนกำรณ์ ประชำชนได้รับกำรอ ำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร 
และมีกำรประเมินผลกำรให้บริกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ  

เพ่ือให้การบริหารระบบราชการเป็นไปด้วยความถูกต้อง บริสุทธิ์ ยุติธรรม ควบคู่กับการพัฒนาบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข ตลอดจนด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วย
ความรวดเร็วประสบผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังเพ่ือรับแจ้งเบาะแสการทุจริตหรือไม่ได้รับความเป็นธรรม
จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา  จึงจัดท ากิจกรรม การรายงานผลการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ เพ่ือแจ้งผลรับข้อร้องเรียนขึ้น ในกรณีการร้องเรียนที่
เกี่ยวกับบุคคล จะมีการเก็บรักษาเรื่องราวไว้เป็นความลับและปกปิดชื่อผู้ร้องเรียน เพ่ือมิให้ผู้ร้องเรียนได้รับ
ผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากการร้องเรียน  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
3.2 เพ่ือให้กรณีได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำส่งเรื่องให้หน่วยงำน 

ที่เก่ียวข้อง แจ้งไปยังผู้ร้องเรียนภำยใน 15 วันทำกำร  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
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6. วิธีด าเนินการ 
6.1 รับ-ส่ง เรื่องร้องเรียนไปยังหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องภำยใน 1 วันท ำกำร  
6.2 แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบ ภำยใน 2 วันท ำกำรจำกท่ีได้รับเรื่อง  
6.3 ติดตำมและแจ้งให้ผู้ร้องเรียนทรำบผลกำรด ำเนินกำรภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่ได้รับเรื่อง  
6.4 กรณีไม่แล้วเสร็จภำยใน 15 วันท ำกำร จะติดตำมจำกหน่วยงำนที่รับผิดชอบด ำเนินกำรแจ้งผู้

ร้องเรียนให้ทรำบทุก 15 วันท ำกำร จนแล้วเสร็จ  
7. ระยะเวลาด าเนินการ 

ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 กำรด ำเนินกำรแก้ไขข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด  
 10.2 เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ด ำเนินกำรตรวจสอบและพิจำรณำส่งเรื่องให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง แจ้ง
ไปยังผู้ร้องเรียนภำยใน 15 วันท ำกำร 
   

ภารกิจที่ 3  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อมาตรการ  :   ติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
2. หลักการและเหตุผล 
      ด้วยเจตนำรมณ์รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช 2560  ก ำหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจหน้ำที่ในกำรดูแลบริกำรสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  และมีควำมเป็น
อิสระในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบริหำร  กำรจัดกำรบริกำรสำธำรณะ  กำรบริหำรงำนบุคคล  กำรเงิน  และ
ทำงกำรคลัง  และมีอ ำนำจหน้ำที่ของตนโดยเฉพำะ  ซึ่งต้องค ำนึงถึงควำมสอดคล้องกับกำรพัฒนำจังหวัดและ
ประเทศเป็นส่วนรวมและเพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  มี
ประสิทธิภำพ  ซึ่งกำรติดตำมและประเมินผลถือได้ว่ำเป็นเครื่องมือที่จ ำเป็นในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพและ
ประสิทธิผลในกำรใช้ต้นทุนด ำเนินงำนต่ำง ๆ เป็นสิ่งบ่งชี้ว่ำแผนงำนที่ก ำหนดไว้ได้มีกำรปฏิบัติหรือไม่  อย่ำงไร  
มีผลเป็นอย่ำงไร  น ำไปสู่ควำมส ำเร็จตำมแผนงำนที่ก ำหนดไว้หรือไม่  อีกทั้งกำรติดตำมและประเมินผลถือเป็น
ข้อมูลย้อนกลับที่สำมำรถน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงและกำรตัดสินต่อไป 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือน ำผลที่ได้จำกกำรประเมิน  มำใช้ในกำรปรับปรุง  แก้ไขกำรขยำยขอบเขตหรือยุติกำรด ำเนิน
โครงกำรให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำจังหวัด  เพ่ือประโยชน์ของประชำชนจังหวัดยะลำโดยรวม 

3.2 เป็นเครื่องมือที่ชี้วัดว่ำ  แผนงำนที่ก ำหนดไว้ได้มีกำรปฏิบัติหรือไม่  ปฏิบัติอย่ำงไร  สอดคล้องกับ
กำรใช้งบประมำณหรือไม่ 

3.3 เพ่ือแสดงผลข้อมูลที่เก็บรวบรวมให้เป็นตัวเลขเชิงสถิติ 
3.4 เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและประเมินผลฯ และสนองต่อควำมต้องกำร

ของประชำชนได้อย่ำงตรงเป้ำหมำยเป็นกลไกส ำคัญในกำรน ำไปสู่กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
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4. เป้าหมาย 

ผู้แทนภำครัฐ  ภำคเอกชน  ภำคประชำชน  และเจ้ำหน้ำที่ท่ีเกี่ยวข้อง  ประมำณ 110 คน 
5. พื้นที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่  8  อ ำเภอในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 ออกแบบสอบถำม 

6.2 ลงพื้นที่ประเมินผลกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6.3 สรุปผลติดตำและประเมินผลฯ 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมำณ  2562 - 2564 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองแผนและงบประมำณ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ได้รับข้อมูลผลกำรด ำเนินงำน/โครงกำรตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดตลอดจน
รับทรำบปัญหำ  อุปสรรคที่คำดไม่ถึง  สำมำรถประเมินได้ว่ำกำรด ำเนินงำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
เพียงใด  และคุ้มค่ำงบประมำณตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้หรือไม่ 
 10.2  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  สำมำรถน ำข้อมูลที่ได้รับจำกกำรประเมินไปปรับปรุงและ
พัฒนำกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
 10.3  เกิดผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนกำรติดตำมและประเมินผลฯ  และสนองต่อควำมต้องกำร
ของประชำชนได้อย่ำงตรงเป้ำหมำยเป็นกลไกส ำคัญในกำรน ำไปสู่กำรพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
 

ล าดับที ่2 
1. ชื่อมาตรการ  :  แต่งตั้งตัวแทนประชำคมเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง 
2. หลักการและเหตุผล  

ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ได้ด ำเนินกำรตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ ำปีใน
ด้ำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมำณ และส่งเสริมให้ภำคประชำชน
(ประชำคม) ให้มีส่วนร่วมอย่ำงแข็งขันกับมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตในองคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ได้เล็งเห็นถึงมำตรกำรในกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมโปร่งใส  
จึงได้จัดให้มีมำตรกำรแต่งตั้งตัวแทนประชำคมเข้ำร่ วมเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับงำนจ้ำง  เพ่ือให้ภำค
ประชำคมเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ด้วย 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือเป็นกลไกภำคประชำชน (โดยวิธีผ่ำนกำรประชำคม) ในกำรมีส่วนร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำ  อย่ำงแข็งขันส ำหรับกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ โดยมีกฎหมำย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก ำหนดให้ภำคประชำชนและส่งเสริมกลไกภำคประชำชน (โดยวิธีผ่ำนกำรประชำคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่ำงแข็งขันกับมำตรกำรกำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  นั่นคือได้ท ำหน้ำที่อย่ำง
ถูกต้อง 
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4. เป้าหมาย 
ตัวแทนประชำคมในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ 

5. วิธีการด าเนินการ 
5.1 ส่งเสริมกลไกภำคประชำชน (โดยผ่ำนกำรประชำคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ยะลำอย่ำงแข็งขัน  ส ำหรับกำรท ำงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดได้มีกฎหมำยระเบียบ ข้อบังคับ 
ก ำหนดใหภ้ำคประชำสังคม (ตัวแทนประชำคม) ต้องไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ใน
หลำยๆ ส่วน เช่น ให้ตัวแทนประชำคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมกำรตำมระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรพัสดุ เช่น เป็น 
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ฯลฯ 

5.2 มีกำรฝึกอบรมตัวแทนประชำคมให้มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องระเบียบฯ ว่ำด้วยกำรพัสดุ เพ่ือ
เรียนรู้ท ำควำมเข้ำใจระเบียบต่ำงๆ จะได้ปฏิบัติไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 
6. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมำณ  2562 - 2564 
7. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมำณ 
8. ผู้รับผิดชอบ  

ฝ่ำยพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง 
9. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

9.1 ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินงำนและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำ 

9.2 ภำคประชำชนทรำบและตระหนักถึงสิทธิ หน้ำที่และบทบำทในกำรมีส่วนร่วมและตรวจสอบกำร
ด ำเนินงำนของหน่วยงำนท้องถิ่นของตนเอง 

 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อมาตรการ : กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนทรำบ 
2. หลักการและเหตุผล 

กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลัง เป็นกำรท ำงำนที่ต้องอำศัยระเบียบกฎหมำย หนังสือสั่งกำร ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรี  วิธีกำรท ำงำนต้องอยู่ในกรอบ และต้องมีระบบกำรบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชำชนหรือ
ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจสร้ำงควำมสะดวกให้แก่ประชำชนมำกที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมำย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลำดบริกำรด้วยควำมเสมอภำคกัน  ไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังเกิดควำมโปร่งใสไมเ่กิดกำรทุจริตคอร์รัปชันมีกำรท ำงำนมีกระบวนกำรที่
โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ 

ดังนั้น  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ได้ตระหนักถึงกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับงบประมำณให้เกิด
ควำมโปร่งใส ประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้  จึงจัดมำตรกำรกำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนทรำบ 
เพ่ือให้ประชำชนร่วมเข้ำมำตรวจสอบกำรใช้จ่ำยเงินขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ   
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้ 
3.2 กำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและเปดิโอกำสให้ประชำชนสำมำรถซักถำมและตรวจสอบได้ 
3.3 ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
3.4 ในกำรบริหำรจัดกำรต้องท ำอย่ำงเปิดเผยสำมำรถตรวจสอบได้  จึงต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขกำร

ท ำงำนขององคก์รให้มีควำมโปร่งใส  สำมำรถเปิดเผยข้อมูลขำ่วสำร เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบควำมถูกต้องได ้



- 63 - 
 

 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ประชำชนในจังหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
จัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอ่ืนๆ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก

จ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน  กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชำชนทรำบ ณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่
วันสิ้นปี และจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด เพ่ือน ำเสนอ
ผู้บริหำรท้องถิ่น และประกำศส ำเนำรำยงำนดังกล่ำวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชำชนทรำบทุกสำมเดือน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
    ปีงบประมำณ  2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไมใ่ช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีกำรพัฒนำกำรบริหำรด้ำนกำรเงินกำรคลังและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
10.2 มีกำรเบิกจ่ำยถูกต้อง รวดเร็ว เกิดควำมประหยัด 
10.3 มีกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นท่ีหรือผู้รบับริกำร 
 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อกิจกรรม : กำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
2. หลักการและเหตุผล 

กำรตรวจรับพัสดุ กำรตรวจกำรจ้ำงและกำรควบคุมงำนก่อสร้ำง เป็นกระบวนกำรที่มีควำมส ำคัญที่จะ
บริหำรสัญญำให้บรรลุตำมวัตถุประสงค์ และเป็นไปตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดในสัญญำอย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่กรรมกำรตรวจรับ กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงและผู้ควบคุมงำน จะต้องมีควำมรู้ ควำม
เขำ้ใจในอ ำนำจหน้ำที่ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำร
พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และเข้ำใจเงื่อนไขขอ้ก ำหนดที่ระบุไว้ในสัญญำเป็นอย่ำงดี เพรำะหำกไม่
เข้ำใจหรือเข้ำใจคลำดเคลื่อนหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบตำมอ ำนำจหน้ำที่ที่ตนเองได้รับ
กำรแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่แล้ว อำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยต่อองค์กรหรือบุคคลอ่ืน นอกจำกนี้อำจจะต้อง
รับผิดชอบทำงแพ่ง อำญำ วินัย หรืออำจถูกฟ้องร้องตอ่ศำลปกครองได้ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรตรวจรับพัสดุและกำรตรวจกำรจ้ำง 
ประกอบกับได้มีกำรเชิญให้ประชำชนเขำ้มำมีส่วนร่วมในกำรตรวจรับงำนจ้ำง เพ่ือควำมโปร่งใส จึงไดจ้ัด 
กิจกรรมกำรให้ควำมรู้แก่กรรมกำรตรวจกำรจ้ำง  เพ่ือให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ท ำหน้ำที่กรรมกำรตรวจกำรจ้ำงมี
ควำมรู้  ควำมเขำ้ใจ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ไดร้ับมอบหมำยไดอ้ย่ำงถูกตอ้ง 
 
3. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงำนและผู้ได้รับกำรแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง ท ำหน้ำที่ตรวจงำนจ้ำงอย่ำง
ถูกต้อง  สอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
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4. เป้าหมาย 
คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดอบรมให้ควำมรู้แก่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง 
6.2 ท ำหนังสือเชิญคณะกรรมกำรตรวจงำนจ้ำงใหเ้ขำ้ร่วมอบรม 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ  2562 - 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

100,000.- บำท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

ฝ่ำยพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงท ำหน้ำที่ตรวจงำนจ้ำงอย่ำงถูกต้องสอดคล้องกับข้อบังคับหรือระเบียบที่
เกี่ยวขอ้ง 

 

ล าดับท่ี 5 
1. ชื่อโครงการ  : อบจ.ยะลำ ร่วมใจสำนสัมพันธ์เสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์ เพื่อคืนควำมสุขสู่ชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
      นับตั้งแต่ปี 2547  ที่จังหวัดยะลำ ได้รับผลกระทบจำกเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบในพ้ืนที่  ท ำให้วิถีชีวิต
กำรด ำรงอยู่ของประชำชนในพ้ืนที่มีควำมเปลี่ยนแปลง เกิดควำมแตกแยก  กำรสูญเสีย  ประชำชนมีควำม
หวำดระแวงต่อกัน  ขำดควำมเชื่อมั่นระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐ  กับประชำชนในพื้นท่ี  ผู้บริหำรองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดยะลำ  ได้เล็งเห็นถึงควำมส ำคัญของปัญหำดังกล่ำว  และมีแนวคิดว่ำจะท ำอย่ำงไรให้วิถีชีวิตของ
ประชำชนในพื้นท่ีกลับมำเหมือนเดิม  สำมำรถบรรเทำควำมเดือดร้อน  ควำมทุกข์ของประชำชน  และได้น้อม
น ำยุทธศำสตร์พระรำชทำนของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 คือ “กำรเข้ำใจ  
เข้ำถึง พัฒนำ”  และ “หลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง” มำเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน  ภำยใต้กระบวนกำรมี
ส่วนร่วมของประชำชนในพ้ืนที่  โดยน ำทรัพยำกรที่มีอยู่ในองค์กรทั้งวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องจักรกล  กอรปกับ
ควำมร่วมมือ  ร่วมใจกันของคณะผู้บริหำร  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  บุคลำกรในองค์กร  ในกำร
พัฒนำปรับปรุงสภำพแวดล้อม  อำคำรสถำนที่  วัด  มัสยิด  และศำสนสถำนอ่ืน ๆ ร่วมกับประชำชนในพ้ืนที่ใน
ทุก ๆ วันศุกร์ ของสัปดำห์โดยเห็นว่ำวัดและมัสยิด  เป็นสถำนที่ท่ีประชำชนใช้ในกำรประกอบศำสนกิจและเป็น
ศูนย์รวมของจิตใจของประชำชน  รวมทั้งจัดเวทีสนทนำพบปะระหว่ำง อบจ.กับ 
ประชำชน  โดยมีหน่วยงำนอื่น ๆ ในพ้ืนที่เข้ำร่วมรับฟังปัญหำ  ข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะของประชำชนและให้
ประชำชนรับทรำบควำมเคลื่อนไหวและกำรด ำเนินงำนขององค์กร  น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำอย่ำงบูรณำกำร
ร่วมกันเพื่อเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์อันดี  ควำมปรองดองสมำนฉันท์ระหว่ำงหน่วยงำนภำครัฐและประชำชนใน
พ้ืนที่ น ำมำซึ่งควำมเชื่อมั่น ควำมศรัทธำ  ลดควำมหวำดระแวงซึ่งกันและกัน  สำมำรถบรรเทำทุกข์  บรรเทำ
ควำมเดือดร้อน  สร้ำงควำมสุขให้ประชำชน  ในพ้ืนที่ได้  โดยองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำเริ่มด ำเนินกำร
ตั้งแต่ปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 – 2557  สืบเนื่องมำรวมระยะเวลำ 6 ปี  ผลกำรด ำเนินโครงกำรดังกล่ำว
ประชำชนทุกชุมชนให้ควำมร่วมมือเป็นอย่ำงดี  และมีควำมพึงพอใจที่องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ให้
ควำมส ำคัญกับทุกศำสนำ  สถำนที่ในกำรประกอบศำสนกิจมีควำมสะอำดมีสภำพแวดล้อมที่ดีขึ้น  ประชำชน
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ประกอบศำสนกิจอย่ำงมีควำมสุขส่งผลต่อกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชนที่ดีขึ้น  จนท ำให้ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำได้รับรำงวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกำร
บริหำรจัดกำรที่ดีจำกสถำบันพระปกเกล้ำ 
 เพ่ือให้โครงกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง  และพัฒนำต่อยอดจำกกิจกรรมเดิม  ส่งเสริมให้
ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง  ประกอบกับคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ  ได้มี
นโยบำยสร้ำงควำมปรองดองเพ่ือปฏิรูปประเทศไทยลดควำมขัดแย้งในสังคม  ตั้งแต่ครอบครัว  ชุมชน หมู่บ้ำน  
ต ำบล  อ ำเภอ  จังหวัด  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จึงได้จัดท ำโครงกำร อบจ.ยะลำ ร่วมใจสำนสัมพันธ์ 
เสริมสร้ำงควำมปรองดองสมำนฉันท์เพ่ือคืนควำมสุขสู่ชุมชนขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือพัฒนำศำสนสถำนให้เป็นสถำนที่ที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  มีมำตรฐำน  ส่งผลต่อกำรพัฒนำ
คุณภำพชีวิตของประชำชนในพ้ืนที่และประชำชนมำประกอบศำสนกิจอย่ำงมีควำมสุข  และสำมำรถเป็น
แบบอย่ำงให้กับวัดและมัสยิดอื่น ๆ 

3.2 เพ่ือส่งเสริมให้ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง  สร้ำงจิตส ำนึกให้เกิด
ควำมรักและหวงแหนในกำรจัดกำรสิ่งแวดล้อมบริเวณและโดยรอบศำสนสถำนของชุมชน 

3.3 เพ่ือรับฟังปัญหำ  ข้อคิดเห็น  รวมทั้งข้อเสนอแนะของประชำชนในพื้นท่ี  และสำนสัมพันธ์  สร้ำง
ควำมปรองดองสมำนฉันท์  ส่งเสริมให้เกิดกำรเข้ำใจอันดีและมีส่วนร่วมในกำรท ำกิจกรรมร่วมกันระหว่ำง
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ผู้น ำศำสนำ  ผู้น ำชุมชน  ส่วนรำชกำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชน
ในพ้ืนที ่

3.4 เพ่ือให้ประชำชนรับทรำบควำมเคลื่อนไหวและกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
4. เป้าหมาย 

ผู้น ำท้องถิ่น  ผู้น ำชุมชน  ผู้น ำศำสนำ  ส่วนรำชกำร  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชำชนใน
พ้ืนที ่
5. พื้นที่ด าเนินการ 

วัด  มัสยิด  และศำสนสถำนอ่ืน ๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 
 ด ำเนินกำรตำมโครงกำรท ำกิจกรรมร่วมกับประชำชน  ผู้น ำชุมชน  ผู้น ำศำสนำ  ส่วนรำชกำร  และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ประกอบด้วย 

6.1 ผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  และฝ่ำยก ำหนดสถำนที่  คัดเลือกศำสนสถำนในพ้ืนที่
จังหวัดยะลำ  เข้ำร่วมโครงกำร 

6.2 ประสำน  และประชำสัมพันธ์  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ส่วนรำชกำร  และ
ผู้น ำชุมชนพ้ืนที่ด ำเนินกำร 

6.3 ด ำเนินกำรตำมโครงกำรท ำกิจกรรมร่วมกับประชำชน  ผู้น ำชุมชน  ผู้น ำศำสนำ  ส่วนรำชกำรและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่  ประกอบด้วย  4 กิจกรรม  ดังนี้ 

 (1) กิจกรรมกำรพัฒนำ  ท ำควำมสะอำด  ตัดหญ้ำ  ปรับพื้นที่  ตัดแต่งกิ่งไม้  ทำสี  และปลูก
ไม้ดอกไม้ประดับ 

 (2) กิจกรรมเวทีสนทนำกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  โดยกำรพบปะระหว่ำงองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัด  ประชำชน  ผู้น ำชุมชน  ผู้น ำศำสนำ  ส่วนรำชกำรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  เพ่ือ
รับฟังข้อคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  ของประชำชนในพื้นท่ี  แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นในกำรด ำเนินงำนขององค์กำร
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บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เพ่ือน ำมำสู่กำรแก้ไขปัญหำควำมต้องกำรของประชำชนในพ้ืนที่ได้อย่ำงถูกต้องและ
ตรงจุด  และให้ประชำชนรับทรำบควำมเคลื่อนไหวและกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 

 (๓) กิจกรรมเวทีรับเรื่องร้องรำวร้องเรียนร้องทุกข์ 
 (๔) กิจกรรมกำรให้ควำมรู้และกำรตรวจสุขภำพจำกอำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
 (๕) กิจกรรมกำรท ำบุญถวำยปัจจัยแก่พระสงฆ์  กำรละหมำดวันศุกร์ที่มัสยิดร่วมกับ

ประชำชน  ผู้น ำชุมชน  ผู้น ำศำสนำในพื้นท่ี  พร้อมรับประทำนอำหำรเที่ยง  กับผู้เข้ำร่วมกิจกรรมทุกคน 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมำณ 2562 – 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 500,000.- บำท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ศำสนสถำนได้รับกำรพัฒนำปรับปรุงให้มีสภำพแวดล้อมที่ดีประชำชนในพ้ืนที่ประกอบ
ศำสนกิจอย่ำงมีควำมสุข  ส่งผลให้ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดีข้ึน 
 10.2  ประชำชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง  มีจิตส ำนึกและหวงแหนทรัพย์สิน
ของชุมชนมำกขึ้น 
 10.3  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  สำมำรถรับทรำบปัญหำ  ควำมต้องกำรของประชำชนใน
พ้ืนที่  น ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในพ้ืนที่ได้อย่ำงตรงจุด  มีควำมปรองดองสมำนฉันท์ระหว่ำง
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ผู้น ำท้องถิ่น  ผู้น ำชุมชน  ผู้น ำศำสนำ  ส่วนรำชกำร  องค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่นและประชำชนในพื้นท่ี 
 10.4  ประชำชนสำมำรถรับทรำบควำมเคลื่อนไหวและกำรด ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  
น ำไปสู่กำรสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำน 
 
มิติที่ 4 การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

ภารกิจที่  1  การจัดวางระบบการตรวจสอบภายในและการควบคุมภายใน 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1  

1. ชื่อมาตรการ  :   จัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในประจ ำปีงบประมำณ  
 2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กำรตรวจสอบภำยในเป็นปัจจัยส ำคัญที่จะช่วยให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำ เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำกกำร
ด ำเนินงำนผิดพลำดและลดควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้น ซึ่งกำรตรวจสอบภำยในนั้นยังถือเป็นส่วนประกอบ
ส ำคัญที่แทรกอยู่ในกำรปฏิบัติงำนตำมปกติ ซึ่งจะต้องมีกำรกระท ำอย่ำงเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตำมระเบียบ และ
กฎหมำยที่ก ำหนด โดยผู้บริหำรสำมำรถน ำแผนกำรตรวจสอบภำยในมำใช้ โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนกำรบริหำรเพื่อให้สำมำรถบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรด ำเนินงำนอีกท้ังยังเป็นแนวทำงกำรปฏิบัติงำน 
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ซึ่งเป็นแนวทำงกำรตรวจสอบภำยในที่ชัดเจน ดังนั้น กำรจัดท ำแผนกำรตรวจสอบภำยในอย่ำงมีมำตรฐำน
ประกอบกับมีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมำยต่ำงๆ ที่เก่ียวขอ้งจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนขององค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดยะลำ เป็นไปอยำ่งถูกตอ้งและเปน็ไปตำมวัตถุประสงค์ของทำงรำชกำร 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือจัดวำงระบบกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบ คตง. ว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนควบคุม
ภำยใน พ.ศ. 2544 

3.2 เพ่ือพิสูจน์ควำมถูกตอ้งและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ ทำงด้ำนกำรบัญชี และด้ำนอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวขอ้ง 

3.3 เพ่ือตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจว่ำเป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่ง 
มติคณะรัฐมนตรี และนโยบำยที่ก ำหนด 

3.4 เพ่ือตรวจสอบหำระบบกำรควบคุมภำยในของหน่วยรับตรวจว่ำเพียงพอ และเหมำะสม 
3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันกำรใช้และระวังทรัพย์สินต่ำงๆ ของส่วนรำชกำรเป็นไปอย่ำงเหมำะสม 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจงหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 จัดท ำแผนปฏิบัติงำนตรวจสอบภำยใน 
6.2 ตรวจสอบควำมถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่ำงๆ  ด้วยเทคนิค และวิธีกำร

ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมำณมำกน้อยตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม โดยค ำนึงถึงประสิทธิภำพของ
ระบบกำรควบคุมภำยในและควำมส ำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเครำะห์และประเมินผลกำรบริหำรและ
กำรปฏิบัติงำนของหน่วยรับตรวจ 

6.3 ตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนเกี่ยวกับกำรบริหำรงบประมำณ กำรเงิน กำรพัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้ง
กำรบริหำรงำนด้ำนอ่ืนๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตำมนโยบำย กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีตลอดจนตรวจสอบระบบกำรดูแลรักษำ และควำมปลอดภัยของทรัพย์สิน และกำร
ใช้ทรัพยำกรทุกประเภทว่ำเป็นไปโดยมีประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และประหยัด 

6.4 สอบทำนระบบกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ ค ำสั่งที่ทำงรำชกำร
ก ำหนด เพ่ือให้  มั่นใจได้ว่ำสำมำรถน ำไปสู่กำรปฏิบัติงำนที่ตรงตำมวัตถุประสงค์_และสอดคล้องกับนโยบำย 
 6.5 รำยงำนผลกำรตรวจสอบและติดตำมประเมินผล 
7. ระยะเวลาการด าเนินการ 

ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

หนว่ยงำนตรวจสอบภำยใน องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 บุคลำกรมีควำมเข้ำใจและปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน
มำกขึ้น 

10.2 ควำมเสี่ยงในกำรเบิกจ่ำยเงินลดน้อยลง 
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10.3 กำรใช้ทรัพยำกรของส ำนัก/กอง/หนว่ยงำน ที่มีอยู่อย่ำงคุ้มค่ำ ประหยัด 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อมาตรการ : จัดท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยใน   
2. หลักการและเหตุผล 
      จังหวัดได้รับแจ้งจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นว่ำ  กระทรวงมหำดไทยได้รับทรำบรำยงำน
สรุปผลกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน  บัญชี  และพัสดุของส่วนรำชกำร  ส่วนใหญ่  รำยงำนผลกำรสอบ
ทำนกำรปฏิบัติงำน  ว่ำปฏิบัติครบถ้วน  เป็นไปตำมระเบียบที่ก ำหนด  แต่จำกรำยงำนผลกำรตรวจสอบภำยใน
ด้ำนกำรเงิน  บัญชี  และพัสดุของผู้ตรวจสอบภำยใน  ยังมีข้อบกพร่องที่เกิดจำกกำรปฏิบัติงำนไม่เป็นไปตำม
ระเบียบของทำงรำชกำรเป็นจ ำนวนมำก  และเป็นข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในลักษณะเดิม  ฉะนั้นเพ่ือให้กำร
ปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน  บัญชี และพัสดุเป็นไปอย่ำงถูกต้อง  มีกำรควบคุมภำยในที่ดี  จึงให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ด ำเนินกำรสอบทำนกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน  บัญชี  และพัสดุ  และสอบทำนกำรด ำเนินกำรตำม
โครงกำร  ตำมแบบฟอร์มทุกงวด 3 เดือน 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน  บัญชีและพัสดุเป็นไปตำมระเบียบรำชกำร 
3.2 เพ่ือประเมินโครงกำรว่ำเป็นไปตำมแผนงำนเป้ำหมำยและคุ้มค่ำกับงบประมำณที่ใช้ไปหรือไม่ 

4. เป้าหมาย 
ส่วนรำชกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 สอบทำนกำรปฏิบัติงำนทำงกำรเงิน  บัญชี และพัสดุของส่วนรำชกำร  ปฏิบัติงำนครบถ้วนเป็นไป
ตำมระเบียบก ำหนด 

6.2 ตรวจสอบกำรรำยงำนผลกำรเบิกจ่ำย  ตำมรำยไตรมำส  คือ ทุกงวด 3 เดือน 
7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

 ปีงบประมำณ 2562 - 2564 
8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

หน่วยตรวจสอบภำยในองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงิน  บัญชี  และพัสดุเป็นไปตำมระเบียบรำชกำรครบถ้วน 
 10.2  จ ำนวนโครงกำรที่มีกำรเบิกจ่ำยเงินในแต่ละงวด 
 10.3  รำยงำนผลตำมแผนกำรด ำเนินงำน 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อมาตรการ  :   ติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 
2. หลักการและเหตุผล 

ระบบกำรควบคุมภำยในเป็นกลไกที่ส ำคัญและเป็นเครื่องมือในกำรบริหำรงำนในหน่วยงำนไม่ว่ำจะ
เป็นในภำครัฐหรือเอกชนทั้งขนำดเล็กและขนำดใหญ่  ระบบกำรควบคุมภำยในจะช่วยควบคุมหรือลดควำม
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เสี่ยงของหน่วยงำนให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  ซึ่งจะท ำให้ปฏิบัติงำนและกำรจัดกำรของหน่วยงำนบรรลุตำม
วัตถุประสงค์   ในอดีตที่ผ่ำนมำกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ได้มีกำรควบคุมภำยในตำมที่
กระทรวงกำรคลังประกำศให้ใช้เป็นเรื่องๆ  ไป ซึ่งอำจอยู่ในรูปของกฎหมำย  ระเบียบ ระบบบัญชี หนังสือ    
สั่งกำร และหนังสือตอบข้อหำรือต่ำงๆ  โดยส่วนใหญ่จะเน้นไปที่กำรควบคุมด้ำนกำรเงินและบัญชีและกำร
ปฏิบัติให้ถูกต้องตำมระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ทำงรำชกำรก ำหนดไว้ซึ่งไม่ครอบคลุมถึงกำรจัดกำรด้ำนอ่ืนๆ
นอกเหนือจำกด้ำนกำรเงินและบัญชีในหน่วยงำน จึงไม่สำมำรถสะท้อนภำพถึงผลกำรด ำเนินงำนในภำพรวม
ของหน่วยงำนได ้   

ระบบกำรควบคุมภำยในที่ดี ควรเป็นระบบกำรควบคุมที่ครอบคลุมงำนทุกด้ำนและสำมำรถสะท้อน
ภำพให้เห็นเป็นองคร์วมของหน่วยงำนนั้นๆ ว่ำมีกำรด ำเนินงำนที่มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลหรือไม่เพียงใด 
กำรที่ระบบกำรควบคุมภำยในของรัฐยังไม่ครอบคลุมทุกระบบงำน อำจเป็นช่องทำงรั่วไหลท ำให้เกิดควำม
เสียหำยในหน่วยงำนและกำรด ำเนินงำนไม่สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี ้ สำเหตุส่วนหนึ่งอำจเกิดจำกกำรก ำหนดหน้ำที่และ
มอบหมำยงำนในหน่วยงำนไม่เหมำะสม กำรมอบหมำยกำรปฏิบัติงำนทั้งกระบวนกำรให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
เพียงคนเดียว กำรควบคุมสอบทำนและกำรตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภำพเพียงพอตลอดจนขำดกำรประเมิน
และกำรบริหำรควำมเสี่ยงกำรควบคุมภำยในของหน่วยงำนที่ก ำหนดขึ้น และพัฒนำให้ระบบกำรควบคุมภำยใน
ดังกล่ำวทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  พิจำรณำแล้วเห็นว่ำเพ่ือให้องคก์รมีแนวทำงในกำรก ำหนดระบบกำร
ควบคุมภำยในให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและเหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำนจึงได้ก ำหนดกิจกรรม
กำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ท ำให้กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไป
อย่ำงประหยัดและคุ้มค่ำ โดยลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่ซ้ ำซ้อนหรือไม่จ ำเป็น ลดควำมเสี่ยงหรือผลเสียหำย
ด้ำนกำรเงินหรือดำ้นอื่นๆ ที่อำจมีขึ้น 

3.2 เพ่ือให้มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเชื่อถือได้  สร้ำงควำมมั่นใจแก่
ผู้บริหำรในกำรตัดสินใจเกี่ยวกับกำรบริหำรและกำรปฏิบัติงำน และบุคคลภำยนอกที่เก่ียวข้อง 

3.3 เพ่ือให้บุคลำกรมีกำรปฏิบัติตำมนโยบำย กฎหมำย เงื่อนไขสัญญำ ข้อตกลง ระเบียบข้อบังคับ
ต่ำงๆ ของหน่วยงำนอย่ำงถูกตอ้งและครบถ้วน 
4. เป้าหมาย 

เพ่ือให้กำรควบคุมภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและ
เหมำะสมกับกำรปฏิบัติงำนในหน่วยงำน อีกทั้งยังเป็นกำรควบคุมหรือลดควำมเสี่ยงของหน่วยงำนให้อยู่ใน
ระดับท่ียอมรับได ้ ซึ่งจะท ำให้กำรปฏิบัติงำนและกำรจัดงำนของหน่วยงำนบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 แต่งตั้งคณะท ำงำนติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6_ 

5.2 ประชุมคณะท ำงำนเพ่ือปรับปรุงพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในอย่ำงต่อเนื่องเพ่ือให้กำรปฏิบัติ
ตำมภำรกิจและตำมนโยบำยของรัฐบำล กระทรวงมหำดไทย และตำมแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำ  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

5.3 กำรรวบรวมผลกำรติดตำมและประเมินผลกำรควบคุมภำยในให้คณะท ำงำนฯ เพ่ือสรุปข้อมูล 
5.4 รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน ควำมคิดเห็นและอุปสรรคต่ำงๆ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

และผูบ้ริหำรทรำบ 
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6. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

7. หน่วยงานรับผิดชอบ 
หน่วยตรวจสอบภำยใน  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไม่ใช้งบประมำณ 

9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
9.1 กำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนบรรลุวัตถุประสงค์ที่วำงไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
9.2 กำรใช้ทรัพยำกรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ ประหยัด และคุ้มค่ำ 
9.3 มีข้อมูลและรำยงำนทำงกำรเงินที่ถูกต้อง ครบถว้นและเชื่อถือได้  สำมำรถน ำไปใช้ในกำรตัดสินใจ 
9.4 กำรปฏิบัติในหน่วยงำนเป็นไปอย่ำงมีระบบและอยู่ในกรอบของกฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับที่วำงไว้ 
9.5 เป็นเครื่องมือช่วยผู้บริหำรในกำรก ำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนดีอย่ำงดียิ่งขึ้น 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 มีรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน ตำมมำตรฐำน ข้อ 6 ที่เสร็จตำมก ำหนดเวลำ 
10.2 กิจกรรมกำรควบคุมภำยใน รอ้ยละ 80 ไดด้ ำเนินกำรแก้ไข 
10.3 รอ้ยละของหน่วยงำนรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยในครบทุกงำน 
10.4 มีกำรจัดกำรควำมรู้ทีเ่กี่ยวขอ้งกับกำรควบคุมภำยใน 
10.5 ระดับควำมพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้องในกำรจัดท ำรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน 

(รอ้ยละ 80 ในระดับมำก) 
 
ล าดับที่ 4 
1. ชื่อมาตรการ  :  ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือกำรตรวจสอบ 
ควบคุมดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่
เพ่ือกำรตรวจสอบ ควบคุม ดูแลกำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ   เนื่องจำกเห็น
ควำมส ำคัญของกำรตรวจสอบที่จะเป็นปัจจัยส ำคัญช่วยให้กำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำ  เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล ช่วยป้องกันหรือลดควำมเสี่ยงจำกกำรด ำเนินงำนที่
ผิดพลำดและลดควำมเสียหำยที่อำจจะเกิดขึ้น ซึ่งนอกจำกจะให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภำยนอก 
(ป.ป.ช., สตง.,จังหวัด,) องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ยังให้ควำมส ำคัญกับกำรตรวจสอบภำยในด้วย โดย
ให้มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในท ำหน้ำที่ตรวจสอบภำยในโดยอิสระ/มีแผนกำรตรวจสอบภำยใน และรำยงำน
ผลกำรตรวจสอบภำยในทุกส่วนรำชกำรกำรให้ควำมร่วมมือกับส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดิน ในกำร
ตรวจสอบบัญชีและงบกำรเงินประจ ำปีได้มอบหมำยให้หน่วยงำนผู้เบิก/หัวหน้ำหน่วยคลัง มีหน้ำที่ให้ค ำชี้แจง
และอ ำนวยควำมสะดวกแก่เจ้ำหน้ำที่ของส ำนักงำนกำรตรวจเงินแผ่นดินกรณีได้รับข้อทักท้วงให้หัวหน้ำ
หนว่ยงำนผู้เบิก/หัวหน้ำหน่วยงำนคลังปฏิบัติตำมข้อทักท้วงโดยเร็ว อย่ำงช้ำไม่เกิน 45 วัน  นับจำกวันที่ได้รับ
แจ้งขอ้ทักทว้ง กรณีท่ีชี้แจงข้อทักทว้งไปยัง สตง. แล้ว แต ่สตง.ยืนยันว่ำยังไมม่ีเหตุผลที่จะล้ำงข้อทักท้วง ก็จะ 
ด ำเนินกำรชี้แจงเหตุผลและรำยงำนให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดให้เสร็จสิ้นภำยใน 45 วัน นับจำกวันที่ได้รับทรำบผล
กำรวินิจฉัยตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงิน 
และกำรตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2548 
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ในกรณีที่มีกำรตรวจสอบกำรทุจริต มีกำรมอบหมำยให้งำนสอบสวนและด ำเนินกำรทำงวินัย  ฝ่ำยนิติกำรและ
กำรพำณิชย์  ส ำนักปลัดฯ   มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมระเบียบกฎหมำยโดยเคร่งครัด เที่ยงธรรม       ไม่
เลือกปฏิบัติ กรณีมีเรื่องรอ้งเรียนกล่ำวหำบุคลำกรที่ปฏิบัติรำชกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่โดยมิชอบนอกจำกนี้  
ยังให้ควำมร่วมมือกับส ำนักงำน ป.ป.ช./ส ำนักงำน ป.ป.ช. จังหวัดที่ได้ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือกำร
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เพ่ือควำมโปร่งใส และ
ป้องกันกำรทุจริต  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้เป็นมำตรกำรจัดกำร กรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบกำรทุจริต 
3.2 เพ่ือควำมโปร่งใส และปอ้งกันกำรทุจริต ตำมหลักกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
ทุกส่วนรำชกำร จัดท ำขอ้ตกลงกำรปฏิบัติรำชกำรต่อผู้บริหำร 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
-  ทุกส่วนรำชกำรในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  ให้ควำมร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบที่ได้

ด ำเนินกำรตำมอ ำนำจหน้ำที่เพ่ือกำรตรวจสอบควบคุม  ดูแล  กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
- ปฏิบัติตำมข้อทักทว้งฯ ตำมระเบียบ ฯ ภำยในก ำหนด 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองคลัง 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ มีมำตรกำรจัดกำร กรณีได้รับทรำบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบ
พบกำรทุจริต 
 10.2 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  มีควำมโปร่งใส และป้องกันกำรทุจริต ตำมหลักกำรบริหำร
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ด ี
 

ภารกิจที่  2  การสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบการปฏิบัติหรือการบริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถด าเนินการได้ 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อมาตรการ  :  “กำรเผยแพร่ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงและผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
      กำรทุจริตและประพฤติมิชอบในวงรำชกำรนับเป็นภัยร้ำยแรงต่อประชำชนและประเทศชำติและ
โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีกำรกล่ำวอ้ำงในเรื่องกำรทุจริตมำกที่สุดในกำรเป็นช่องทำงให้กับ
นักกำรเมืองท้องถิ่นและนักกำรเมืองระดับชำติในกำรเอ้ือประโยชน์ให้ซึ่งกันและกันถึงแม้ว่ำรัฐบำลจะได้มีกำร
ก ำหนดนโยบำยในกำรป้องกันและปรำบปรำมทุจริตมำโดยตลอด  แต่ก็ยังมีควำมทวีรุนแรงและขยำยวงกว้ำง
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ขึ้นอย่ำงรวดเร็วรวมทั้งมีควำมสลับซับซ้อนจนยำกแก่กำรปรำบปรำมให้หมดสิ้นไปโดยง่ำย ซึ่งในปัจจุบันยังมี
หน่วยงำนอื่น  เช่น กรมบัญชีกลำง  กระทรวงกำรคลัง  ส ำนักงำนตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) และ คณะกรรมกำร
ป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ (ป.ป.ช.) ได้เข้ำมำมีบทบำท ก ำหนดเงื่อนไขในกำรปฏิบัติด้ำนพัสดุ 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ภำคประชำชนมีส่วนร่วมในกำร
จัดหำพัสดุ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำจึงได้จัดท ำกิจกรรมกำรเผยแพร่ประกำศจัดซื้อ  จัดจ้ำง  และผล
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

3. วัตถุประสงค ์
3.1 เพ่ือให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงถูกต้อง  ตำมระเบียบฯ  และหนังสือสั่งกำร  ที่เก่ียวข้อง 
3.2 เพ่ือให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ 
3.3 ผู้ค้ำสำมำรถตรวจสอบและหำข้อมูลเป็นแหล่งอ้ำงอิงได้ 
3.4 เพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลที่มีวัตถุประสงค์ให้มีกำรจัดหำพัสดุในรำชกำรด้วยควำม

สะดวก  รวดเร็ว  โปร่งใส  ประหยัด  เป็นธรรมและมีประสิทธิภำพ 
 

4. เป้าหมาย 
ประชำชนและผู้ค้ำกับภำครัฐ 
 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท ำและขออนุมัติโครงกำรต่อนำยกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6.2 จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรประกำศเผยแพร่ประกำศจัดซื้อจัดจ้ำงและผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

7. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
 ปีงบประมำณ 2562 – 2564 
 

8. งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินการ 
 ไม่ใช้งบประมำณ 
 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
ฝ่ำยพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1  ควำมพึงพอใจของประชำชน 
 10.2  ผ่ำนกำรประเมินด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต  จำกส ำนักงำน ปปช. 
 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อมาตรการ   :   “กำรจัดท ำแผนและกระบวนกำรจัดหำพัสดุ” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี ซึ่งก ำหนดให้มีกำร
บริหำรรำชกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูงสุดกับ
ประชำชนและกำรปฏิบัติให้เป็นไปตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรพัสดุ  พ.ศ. 2535 และแก้ไข
เพ่ิมเติมและกฎหมำยอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือปรับปรุงกำรด ำเนินงำนด้ำนจัดซื้อจัดจ้ำง 
3.2 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในกำรรำยงำนผู้บริหำร 
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3.3 เพ่ือใช้เป็นขอ้มูลในกำรวำงแผนจัดซื้อจัดจ้ำงของหน่วยงำน 
3.4 เพ่ือให้ทรำบปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
3.5 เพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงประสิทธิภำพของกำรจัดหำพัสดุ 
3.6 เพ่ือเป็นขอ้มูลให้กับประชำชนสำมำรถตรวจสอบได้ 

4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
4.1 หัวหน้ำฝ่ำยพัสดุและทรัพยส์ิน   กองคลัง 
4.2 เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนพัสด ุ

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดเก็บขอ้มูลในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
6.2 จ ำแนกวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและคิดเป็นรอ้ยละของจ ำนวนโครงกำรและร้อยละของจ ำนวนงบประมำณ 
6.3 สรุปผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
6.4 สรุปปัญหำอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำน 
6.5 รำยงำนผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี 
6.6 รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำป ี
6.7 เผยแพร่ข้อมูลให้ประชำชนไดร้ับทรำบ 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ปีงบประมำณ  2562 – 2564 

8. งบประมาณด าเนินการ 
ไมใ่ช้งบประมำณ 

9. ผู้รับผิดชอบ  
ฝ่ำยพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง   

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ประชำชนได้รับทรำบข้อมูลในกำรบริหำรงำนของหน่วยงำนด้วยควำมโปร่งใสมีประสิทธิภำพ 
10.2 ผู้บริหำรมีข้อมูลในกำรวำงแผนกำรบริหำรงำนให้มีประสิทธิภำพ 
10.3 ผู้ปฏิบัติงำนมีข้อมูลในกำรพัฒนำแผนและกระบวนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงให้มีประสิทธิภำพและเกิด

ควำมคุม้ค่ำเป็นประโยชน์กับประชำชน 
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อมาตรการ  :  กำรรำยงำนผลกำรใช้จ่ำยเงินให้ประชำชนได้รับทรำบ  
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ  

กำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรคลังเป็นกำรท ำงำนที่ต้องอำศัยระเบียบกฎหมำย หนังสือสั่งกำร ตลอดจนมติ
คณะรัฐมนตรีวิธีกำรท ำงำนต้องอยูjในกรอบ และต้องมีระบบกำรบริกำรที่รวดเร็ว ถูกต้อง ประชำชนหรือ
ผู้รับบริกำรเกิดควำมพึงพอใจสร้ำงควำมสะดวกให้แก่ประชำชนมำกที่สุดถูกต้องทั้งระเบียบกฎหมำย 
ข้อเท็จจริง ไม่มีข้อผิดพลำดบริกำรด้วยควำมเสมอภำคกันไม่เลือกปฏิบัติเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำร
ปฏิบัติงำน กำรบริหำรกำรเงินกำรคลังเกิดควำมโปร่งใสไม่เกิดกำรทุจริตคอร์รัปชัน มีกำรท ำงำน มีกระบวนกำร
ที่โปร่งใส สำมำรถตรวจสอบได้ รำยงำนกำรเงินจำกหน่วยงำนภำยในและภำยนอกไม่พบข้อบกพร่องมี
กระบวนกำรทำงกำรคลังที่เปิดเผยข้อมูลอื่นต่อประชำชน  
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3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสสำมำรถตรวจสอบได้  
3.2 กำรใช้งบประมำณอย่ำงคุ้มค่ำและเปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถซักถำมและตรวจสอบได้  
3.3 ปฏิบัติงำนถูกต้องตำมระเบียบที่เกี่ยวข้อง  
3.4 ในกำรบริหำรจัดกำรต้องท ำอย่ำงเปิดเผยสำมำรถตรวจสอบได้จึงต้องมีกำรปรับปรุงแก้ไขกำร

ท ำงำนขององค์กรให้มีควำมโปร่งใส สำมำรถเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำร เปิดโอกำสให้ประชำชนสำมำรถตรวจสอบ
ควำมถูกต้องได้  
4. เป้าหมาย/ผลผลิต  

ประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ  
5. พื้นที่ด าเนินการ  

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ  

จัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบอ่ืนๆ ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิก
จ่ำยเงิน กำรฝำกเงินกำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชำชนทรำบ ณ องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ ภำยในเก้ำสิบวันนับแต่
วันสิ้นปีและจัดท ำรำยงำนแสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นก ำหนด เพ่ือน ำเสนอ
ผู้บริหำรท้องถิ่น และประกำศส ำเนำรำยงำนดังกล่ำวโดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชำชนทรำบทุกสำมเดือน  
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

ปีงบประมำณ 2562 - 2564 และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง  
8. งบประมาณดาเนินการ  

ไม่ใช้งบประมำณ  
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  

กองคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  

10.1 มีกำรพัฒนำกำรบริหำรด้ำนกำรเงินกำรคลังและงบประมำณอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
10.2 มีกำรเบิกจ่ำยถูกต้อง รวดเร็ว เกิดควำมประหยัด  
10.3 มีกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพื้นท่ีหรือผู้รบับริกำร 
 

ภารกิจที่  3  การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของสภาท้องถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อโครงการ :  ให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ  กฎหมำยท้องถิ่น  ผู้บริหำร  และสมำชิกสภำฯ 
2. หลักการและเหตุผล 

ในกำรบริหำรจัดกำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นได้รับกำรเลือกตั้งมำจำกประชำชนต้องรู้และยึดเป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรด ำเนินกำรอย่ำงเคร่งครัด ปัญหำที่เกิดขึ้นเป็นประจ ำไม่ได้เกิดจำกเรื่องขำดควำม
รอบคอบ ควำมช ำนำญ ประสบกำรณ์หรือขำดควำมรู้  กฎหมำย ระเบียบ ประกำศ ค ำสั่ง เงื่อนไข และ
หลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่มักมกีำรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมเสนอเท่ำนั้น หำกแต่เกิดจำกควำมรู้  ควำมเข้ำใจ
หรือกำรตีควำมข้อกฎหมำย ระเบียบ หรือกฎเกณฑ์เงื่อนไขที่เกี่ยวข้องอย่ำงผิดๆ ส่งผลให้สมำชิกสภำท้องถิ่น



- 75 - 
 

 

และผู้บริหำรท้องถิ่น โดยเฉพำะผู้บริหำรท้องถิ่นต้องตกเป็นผู้กระท ำผิดกฎหมำย ก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และท ำให้กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนหรือกำรพัฒนำท้องถิ่นขำดประสิทธิภำพ  
ประสิทธิผล ส่งผลให้กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องล่ำช้ำ เพรำะไม่ตอบสนองควำมต้องกำร
ของประชำชนอยำ่งแท้จริง จำกปญัหำดังกล่ำวข้ำงต้น จึงจ ำเป็นที่สมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นต้องมี
ควำมรู้  ควำมเข้ำใจระเบียบ  กฎหมำย ค ำสั่ง และหลักเกณฑ์ต่ำงๆ ที่ส ำคัญและเกี่ยวข้องกับกำรบริหำรงำน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันมีผลให้เกิดประสิทธิภำพและเกิดผลดี         ต่อองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น รวมทั้งสมำชิกสภำท้องถิ่นและผู้บริหำรท้องถิ่นไมต้่องเสี่ยงกับกำรกระท ำผิดกฎหมำยหรือถูกตรวจสอบ 

ดังนั้น เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 
ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจ
เกี่ยวกับกำรยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน  มีควำมรู้ ควำมเขำ้ใจมิให้ด ำเนินกิจกำรที่เป็นกำรขัดกัน
ระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ 100 แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต และมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจแนวทำงกำรปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
เรื่องกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ 103 แห่งกฎหมำยประกอบ
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  จึงได้จัดท ำโครงกำร
ให้ควำมรู้ด้ำนระเบียบ  กฎหมำยท้องถิ่น  ผู้บริหำร  และสมำชิกสภำฯ 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547 

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำร
ยื่นบัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน 

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจมิให้ด ำเนิน
กิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ 100 แห่งกฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

3.4 เพ่ือให้ผู้บริหำรและสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  มีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในแนวทำงกำร
ปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  เรื่องกำรทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ 103 
แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 

ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด   
5. พื้นที่ด าเนินการ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 จัดท ำโครงกำร/แผนงำน 
6.2 ประชำสัมพันธ์  โครงกำร  วัน  เวลำ  และสถำนที่ใหแ้ก่ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนจังหวัด  เขำ้รับกำรอบรม 
6.3 อบรมให้ควำมรู้โดยวิทยำกร พร้อมแจกเอกสำรประกอบกำรอบรม 
6.4 ประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกำร 

7. ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมำณ  2564 
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8. งบประมาณด าเนินการ 
 300,000.-  บำท 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกิจกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ได้เพ่ิมพูนควำมรู้  ควำมเข้ำใจระเบียบ 
กฎหมำยท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง 

10.2 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  มีควำมรู้  ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรยื่น
บัญชีแสดงรำยกำรทรัพย์สินและหนี้สิน 

10.3 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ได้เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเขำ้ใจ มิให้ด ำเนิน
กิจกำรที่เป็นกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตำมมำตรำ 100 แห่งกฎหมำย
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

10.4 ผู้บริหำร และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด  ได้เพ่ิมพูนควำมรู้ ควำมเข้ำใจ แนวทำงกำร
ปฏิบัติส ำหรับเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเรื่องกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมมำตรำ 103 
แห่งกฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

 

ล าดับที่ 2 
1. ชื่อมาตรการ  :  แต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผล 
2. หลักการและเหตุผล  

กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็นกลไก
ส ำคัญที่ใช้ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ ำนำจในกำรบริหำรปัจจุบัน
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แตถ่ึงแมจ้ะ 
เป็นอิสระแตส่่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดย
ควำมเรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน นอกจำกจะท ำให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีบรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร 
สำมำรถน ำไปสู่ควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จึงได้มีมำตรกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรติดตำมและ
ประเมินผล  เพ่ือก ำหนดบทบำทของสมำชิกสภำท้องถิ่นในกำรกระท ำกิจกำรหรือพิจำรณำสอบสวนเรื่องใด ๆ  
อันอยู่ในกิจกำรของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  และกำรมีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำน
ของฝ่ำยบริหำรขึ้น  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส ำหรับตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของสภำองค์กำรบริหำร
ส่วนจังหวัดยะลำ 

3.2 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
3.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำท หนำ้ที่ของตนเองมำกขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
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6. วิธีการด าเนินงาน 
1.  เลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำเสนอสภำฯ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งฯ 
2.  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลขององค์กำรบริหำรส่วน

จังหวัดยะลำ 
 3.  ประชุมคณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เพ่ือกำรติดตำมและ

ประเมินผลแผนพัฒนำ ฯลฯ 
4.  รำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกิจกำรสภำฯ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นเขำ้ใจบทบำทหน้ำที ่และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร และสภำฯ 
10.2 กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

ล าดับที่ 3 
1. ชื่อมาตรการ  :   แต่งตั้งสมำชิกสภำฯ  เป็นคณะกรรมกำรประจ ำสภำฯ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กำรส่งเสริมและกำรพัฒนำควำมเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับหลำย
องค์ประกอบและหลำยฝ่ำย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งบุคลำกรท้องถิ่น อันได้แก่ฝ่ำยบริหำรขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มำจำกกำรเลือกตั้ง ฝ่ำยข้ำรำชกำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฝ่ำยสภำท้องถิ่น บุคลำกรเหล่ำนี้
ต้องท ำบทบำทและหน้ำที่ของตนเองอย่ำงเข้มเข็ง เพ่ือกำรท ำงำนที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  กำร
พัฒนำระบบกำรท ำงำนและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรท้องถิ่นจึงต้องให้ควำมส ำคัญ เพ่ือให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท ำงำนโดยมีกำรถ่วงดุลอย่ำงมีคุณภำพโดยสภำท้องถิ่น  กำรพัฒนำและส่งเสริมควำมเข้มแข็งของ
สภำท้องถิ่น รวมทั้งขีดควำมสำมำรถของสมำชิกสภำท้องถิ่นจึงมีควำมส ำคัญเพรำะทุกกลไกขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ไม่ว่ำฝ่ำยบริหำร ฝ่ำยข้ำรำชกำรประจ ำ ฝ่ำยสภำท้องถิ่น ฝ่ำยประชำสังคม รวมทั้งฝ่ำยก ำกับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งท ำงำนเพ่ือสร้ำงควำมสมดุล น ำมำซึ่งระบบกำรบริหำรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นท่ีด ีหรือธรรมำภิบำลท้องถ่ิน (Good Local Governance) 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำจึงไดม้ีมำตรกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรประจ ำสภำฯ    
ในกำรมีหน้ำที่กระท ำกิจกำรหรือพิจำรณำสอบสวนเรื่องใดๆ อันอยู่ในกิจกำรของสภำท้องถิ่น แล้วรำยงำนต่อ
สภำท้องถิ่นขึ้น   
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นกลไกลในกำรพิจำรณำในเรื่องท่ีอยู่ในกิจกำรของสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำ 

3.2 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
3.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำท หนำ้ที่ของตนเองมำกขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
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5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

 
6. วิธีการด าเนินงาน 

1.  เลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำเสนอสภำฯ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งฯ 
2.  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด

ยะลำ 
3.  รำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกิจกำรสภำฯ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำที ่
10.2 กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

ล าดับที่ 4 
1. ชื่อมาตรการ  :   แต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรกำรคลัง 
2. หลักการและเหตุผล  

กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็นกลไก
ส ำคัญที่ใช้ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ ำนำจในกำรบริหำรปัจจุบัน
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
แต่ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยควำม
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน นอกจำกจะท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร สำมำรถน ำไปสู่
ควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จึงได้มีมำตรกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรกำรคลัง 
เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นก ำกับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรในเรื่องกำรเงิน กำรคลังให้
ถูกต้องเหมำะสม เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส ำหรับตรวจสอบ ติดตำม และประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

3.2 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
3.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำท หนำ้ที่ของตนเองมำกขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
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6. วิธีการด าเนินงาน 
1.  เลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำเสนอสภำฯ เพ่ือพิจำรณำแต่งตั้งฯ 
2.  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรกำรคลังขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
3.  ประชุมคณะกรรมกำรฯ   เพ่ือกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรเงินกำรคลังของ

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
4.  รำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกิจกำรสภำฯ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำที ่และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร และสภำฯ 
10.2 กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

ล าดับที่ 5 
1. ชื่อมาตรการ  :  แต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรสำธำรณสุข 
2. หลักการและเหตุผล  

กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็นกลไก
ส ำคัญที่ใช้ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ ำนำจในกำรบริหำรปัจจุบัน
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
แต่ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยควำม
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน นอกจำกจะท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร สำมำรถน ำไปสู่
ควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จึงได้มีมำตรกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรสำธำรณสุข  
เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นก ำกับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรในเรื่องกำรสำธำรณสุข         
ให้ถูกต้องเหมำะสม เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส ำหรับพิจำรณำก ำกับดูแลในเรื่องกำรสำธำรณสุขขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
3.2 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
3.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำท หนำ้ที่ของตนเองมำกขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1.  เลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำเสนอสภำฯ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งฯ 
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2.  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรสำธำรณสุขขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำ 

3.  ประชุมคณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เพ่ือกำรติดตำมและ
ก ำกับดูแลในเรื่องกำรสำธำรสุขขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

4.  รำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกิจกำรสภำฯ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำที ่และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร และสภำฯ 
10.2 กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

ล าดับที่ 6 
1. ชื่อมาตรการ  :  แต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรรักษำควำมสงบ 
2. หลักการและเหตุผล  

กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็นกลไก
ส ำคัญที่ใช้ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ ำนำจในกำรบริหำรปัจจุบัน
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
แต่ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยควำม
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน นอกจำกจะท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร สำมำรถน ำไปสู่
ควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จึงได้มีมำตรกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรรักษำควำม
สงบ เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นก ำกับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรให้ถูกต้องเหมำะสม       
เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส ำหรับพิจำรณำก ำกับดูแลในเรื่องกำรรักษำควำมสงบขององค์กำรบริหำรส่วน
จังหวัดยะลำ 

3.2 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
3.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำท หนำ้ที่ของตนเองมำกขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1.  เลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำเสนอสภำฯ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งฯ 
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2.  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรรักษำควำมสงบขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
ยะลำ 

3.  ประชุมคณะกรรมกำรฯ  เพ่ือกำรติดตำมและ ก ำกับดูแลในเรื่องกำรรักษำควำมสงบขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

4.  รำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกิจกำรสภำฯ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำที ่และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร และสภำฯ 
10.2 กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

ล าดับที่ 7 
1. ชื่อมาตรการ  :   แต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรทำงกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็นกลไก
ส ำคัญที่ใช้ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ ำนำจในกำรบริหำรปัจจุบัน
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
แต่ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยควำม
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน นอกจำกจะท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร สำมำรถน ำไปสู่
ควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จึงได้มีมำตรกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรทำง
กำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นก ำกับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำย
บริหำรให้ถูกต้องเหมำะสม เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส ำหรับพิจำรณำก ำกับดูแลในเรื่องกำรทำงกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรมของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

3.2 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
3.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำท หนำ้ที่ของตนเองมำกขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1.  เลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำเสนอสภำฯ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งฯ 
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2.  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรทำงกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรมของ 
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

3.  ประชุมคณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เพ่ือกำรติดตำมและ
ก ำกับดูแลในเรื่องกำรทำงกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

4.  รำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกิจกำรสภำฯ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นเขำ้ใจบทบำทหน้ำที ่และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร และสภำฯ 
10.2 กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

ล าดับที่ 8 
1. ชื่อมาตรการ  :   แต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
2. หลักการและเหตุผล  

กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็นกลไก
ส ำคัญที่ใช้ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ ำนำจในกำรบริหำรปัจจุบัน
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
แต่ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยควำม
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน นอกจำกจะท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร สำมำรถน ำไปสู่
ควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จึงได้มีมำตรกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำร
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นก ำกับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบกำรท ำงำนของ
ฝ่ำยบริหำรให้ถูกต้องเหมำะสม เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส ำหรับพิจำรณำก ำกับดูแลในเรื่องทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

3.2 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
3.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำท หนำ้ที่ของตนเองมำกขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1.  เลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำเสนอสภำฯ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งฯ 
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2.  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของ
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

3.  ประชุมคณะกรรมกำรสำมัญประจ ำสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ  เพ่ือกำรติดตำมและ 
ก ำกับดูแลในเรื่องกำรสำธำรสุขขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

4.  รำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกิจกำรสภำฯ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นเขำ้ใจบทบำทหน้ำที ่และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร และสภำฯ 
10.2 กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

ล าดับที่ 9 
1. ชื่อมาตรการ  :   แต่งตัง้สมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรส่งเสริมอำชีพและกำรลงทุน 
2. หลักการและเหตุผล  

กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็นกลไก
ส ำคัญที่ใช้ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ ำนำจในกำรบริหำรปัจจุบัน
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
แต่ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยควำม
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน นอกจำกจะท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร สำมำรถน ำไปสู่
ควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จึงได้มีมำตรกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรส่งเสริม
อำชีพและกำรลงทุน  เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นก ำกับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรให้
ถูกต้องเหมำะสม เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส ำหรับพิจำรณำก ำกับดูแลในเรื่องกำรส่งเสริมอำชีพและกำรลงทุนขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

3.2 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
3.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำท หนำ้ที่ของตนเองมำกขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1.  เลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำเสนอสภำฯ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งฯ 
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2.  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรส่งเสริมอำชีพและกำรลงทุนขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

3.  ประชุมคณะกรรมกำรฯ  เพ่ือกำรติดตำมและก ำกับดูแลในเรื่องกำรส่งเสริมอำชีพและกำรลงทุน
ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

4.  รำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกิจกำรสภำฯ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำที ่และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร และสภำฯ 
10.2 กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

ล าดับที่ 10 
1. ชื่อมาตรการ  :   แต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรสวัสดิกำรสังคมและแรงงำน 
2. หลักการและเหตุผล  

กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็นกลไก
ส ำคัญที่ใช้ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ ำนำจในกำรบริหำรปัจจุบัน
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
แต่ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยควำม
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน นอกจำกจะท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร สำมำรถน ำไปสู่
ควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จึงได้มีมำตรกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรสวัสดิกำร
สังคมและแรงงำน  เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นก ำกับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรให้
ถูกต้องเหมำะสม เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส ำหรับพิจำรณำก ำกับดูแลในเรื่องกำรสวัสดิกำรสังคมและแรงงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

3.2 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
3.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำท หนำ้ที่ของตนเองมำกขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1.  เลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำเสนอสภำฯ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งฯ 
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2.  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ  เป็นคณะกรรมกำรสวัสดิกำรสังคมและแรงงำนขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

3.  ประชุมคณะกรรมกำรฯ  เพื่อกำรติดตำมและก ำกับดูแลในเรื่องสวัสดิกำรสังคมและแรงงำน 
4.  รำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมำณ  2562 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกิจกำรสภำฯ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำที ่และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร และสภำฯ 
10.2 กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้
 

ล าดับที่ 11 
1. ชื่อมาตรการ  :  แต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรกำรกีฬำ 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็นกลไก
ส ำคัญที่ใช้ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ ำนำจในกำรบริหำรปัจจุบัน
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
แต่ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยควำม
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน นอกจำกจะท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร สำมำรถน ำไปสู่
ควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จึงได้มีมำตรกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรกำรกีฬำ  
เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นก ำกับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำยบริหำรให้ถูกต้องเหมำะสม เพ่ือ
ประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส ำหรับพิจำรณำก ำกับดูแลในเรื่องกำรกีฬำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
3.2 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
3.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำท หนำ้ที่ของตนเองมำกขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1.  เลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำเสนอสภำฯ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งฯ 
2.  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ  เป็นคณะกรรมกำรกำรกีฬำขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
3.  ประชุมคณะกรรมกำรฯ  เพื่อกำรติดตำมและก ำกับดูแลในเรื่องกำรกีฬำ 
4.  รำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
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7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมำณ  2561 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกิจกำรสภำฯ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำที ่และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร และสภำฯ 
10.2 กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 
ล าดับที่ 12 
1. ชื่อมาตรการ  :   แต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์และกำรท่องเที่ยว 
2. หลักการและเหตุผล  

กำรส่งเสริมสมำชิกสภำท้องถิ่นให้มีบทบำทในกำรตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร เป็นกลไก
ส ำคัญที่ใช้ส ำหรับติดตำม ตรวจสอบ ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร ซึ่งอ ำนำจในกำรบริหำรปัจจุบัน
องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในกำรด ำเนินงำน มีงบประมำณเป็นของตนเอง แต่ถึงแม้จะเป็นอิสระ
แต่ส่วนกลำงก็จะคอยควบคุมดูแลกำรด ำเนินงำนต่ำงๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปโดยควำม
เรียบร้อยและถูกต้อง เพ่ือก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำร่วมกัน นอกจำกจะท ำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
บรรยำกำศกำรท ำงำนแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภำพ ยังสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือให้กับองค์กร สำมำรถน ำไปสู่
ควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ 

องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ จึงได้มีมำตรกำรแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ เป็นคณะกรรมกำร
ประชำสัมพันธ์และกำรท่องเที่ยว  เพ่ือท ำหน้ำที่เป็นก ำกับดูแลและควบคุม คอยตรวจสอบกำรท ำงำนของฝ่ำย
บริหำรให้ถูกต้องเหมำะสม เพ่ือประโยชน์ของประชำชนในท้องถิ่น  
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือเป็นกลไกส ำหรับพิจำรณำก ำกับดูแลในเรื่องกำรประชำสัมพันธ์และกำรท่องเที่ยวขององค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

3.2 เพ่ือให้เกิดควำมโปร่งใสและลดกำรทุจริต สำมำรถตรวจสอบได้ 
3.3 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำท หนำ้ที่ของตนเองมำกขึ้น 

4. เป้าหมาย 
สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

5. พื้นที่ด าเนินการ 
องคก์ำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 

6. วิธีการด าเนินงาน 
1.  เลือกสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำเสนอสภำฯ เพื่อพิจำรณำแต่งตั้งฯ 
2.  จัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งสมำชิกสภำฯ   เป็นคณะกรรมกำรประชำสัมพันธ์และกำรท่องเที่ยว ขององค์กำร

บริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
3.  ประชุมคณะกรรมกำรฯ  เพ่ือกำรติดตำมและก ำกับดูแลในเรื่องกำรประชำสัมพันธ์และกำร

ท่องเที่ยว 
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4.  รำยงำนต่อสภำองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
7. ระยะเวลาด าเนินงาน 
  ปีงบประมำณ  2561 – 2564 
8. งบประมาณด าเนินการ 

ไม่ใช้งบประมำณ 
9. ผู้รับผิดชอบ  

กองกิจกำรสภำฯ  องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 สมำชิกสภำท้องถิ่นเข้ำใจบทบำทหน้ำที ่และร่วมตรวจสอบกำรปฏิบัติงำนของฝ่ำยบริหำร และสภำฯ 
10.2 กำรปฏิบัติงำนต่ำงๆ มีควำมโปร่งใส ตรวจสอบได ้

 

ภารกิจที่  4  เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 
 

โครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
ล าดับที่ 1 
1. ชื่อกิจกรรม : กำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์กรณีพบเห็นกำรทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

ปัญหำกำรทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงำนภำครัฐได้ส่งผลเสียหำยกับประเทศชำติอย่ำงมำก จ ำเป็นที่ทุก
ภำคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดกำรปัญหำ โดยกำรเข้ำไปมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ำยในกำร
ขับเคลื่อนต่ำงๆ ให้เกิดกำรเฝ้ำระวัง ป้องปรำมกำรทุจริต ในรูปแบบกำรกระตุ้นให้ทุกภำคส่วนในจังหวัดได้
ตระหนักถึงปัญหำกำรทุจริตคอร์รัปชันและมสี่วนร่วมในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
3. วัตถุประสงค ์
 3.1 เพ่ือให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรป้องกันกำรทุจริต 
 3.2 เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์ในกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
 ประชำชนในพ้ืนที่จังหวัดยะลำ   
5. พื้นที่ด าเนินการ 
 องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ 
6. วิธีด าเนินการ 
 6.1  ขออนุมัติจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
 6.2  ปิดประกำศประชำสัมพันธ์   
 6.3  จัดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบรับแจ้งเหตุทำงโทรศัพท์ 
 6.4  บันทึกเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 
 6.5  เสนอผู้บริหำรพิจำรณำสั่งกำร 
 6.6  ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไขเรื่องที่ได้รับกำรร้องเรียน 
7. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 – 2564  
8. งบประมาณด าเนินการ 
 10,000.- บำท 



- 88 - 
 

 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดยะลำ   
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
 10.1 จ ำนวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริต 
 10.2 น ำเรื่องท่ีได้รับกำรร้องเรียนไปด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข 
  
 


