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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ค ำน ำ 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ถือเป็นกลไก       
และเครื่องมือที่ส าคัญในการป้องกันการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์กร เป็นแนวทางปฏิบัติแก่ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้เกิดการด าเนินการที่โปร่งใส 
การจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด 
รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ตามหลัก
ประชารัฐ ก่อให้เกิดความเชื่อมั่น ความพอใจ และความศรัทธาของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในภาพรวม 

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการที่ดี
และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เกิดความโปร่งใส ความคุ้มค่า สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้น    
จึงได้ด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (256๑ - 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี เพ่ือใช้เป็นแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ 
กิจกรรม หรือมาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง 
 

     องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
24 พฤษภาคม ๒๕๖๐ 
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บทน ำ 
 

 ๑. กำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงในกำรเกิดกำรทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์

เพ่ือต้องการบ่งชี้ความเสี่ยงของการทุจริตที่มีอยู่ในองค์กรโดยการประเมินโอกาสของการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น 
ตลอดจนบุคคล หรือหน่วยงานที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระท าทุจริต เพ่ือพิจารณาว่าการควบคุมและการป้องกัน
การทุจริตที่มีอยู่ในปัจจุบันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือไม่ 

 

  กำรทุจริตในระดับท้องถิ่น พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อการขยายตัวของการทุจริตในระดับ
ท้องถิ่นได้แก่ การกระจายอ านาจลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แม้ว่าโดยหลักการแล้วการกระจายอ านาจมี
วัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือให้บริการต่าง ๆ ของรัฐสามารถตอบสนองต่อความต้ องการของชุมชนมากขึ้น             
มีประสิทธิภาพมากขึ้น แต่ในทางปฏิบัติท าให้แนวโน้มของการทุจริตในท้องถิ่นเพ่ิมมากยิ่งข้ึนเช่นเดียวกัน 
 

             ลักษณะกำรทุจริตในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๗ ประเภท ดังนี้  
              ๑) การทุจริตด้านงบประมาณ การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง และการเงินการคลัง       

ส่วนใหญ่เกิดจาก การละเลยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              ๒) สภาพหรือปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคล 
              ๓) สภาพการทุจริตอันเกิดจากช่องว่างของกฎระเบียบและกฎหมาย 
              ๔) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจและขาด

คุณธรรมจริยธรรม  
              ๕) สภาพหรือลักษณะปัญหาที่เกิดจากการขาดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
              ๖) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากการตรวจสอบขาดความหลากหลาย

ในการตรวจสอบ จากภาคส่วนต่างๆ 
              ๗) สภาพหรือลักษณะปัญหาของการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพลท้องถิ่น 
 

 สำเหตุและปัจจัยที่น ำไปสู่กำรทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำมำรถสรุปเป็น
ประเด็นได้ ดังนี้  

 ๑) โอกำส แม้ว่าในปัจจุบันมีหน่วยงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปรามการ ทุจริตแต่พบว่า ยังคงมีช่องว่างที่ท าให้เกิดโอกาสของการทุจริต ซึ่งโอกาสดังกล่าวเกิดขึ้นจาก
การบังคับใช้ กฎหมายที่ไม่เข้มแข็ง กฎหมาย กฎระเบียบไม่รัดกุม และอ านาจหน้าที่โดยเฉพาะข้าราชการ
ระดับสูงก็เป็นอีก โอกาสหนึ่งที่ท าให้เกิดการทุจริต 

 

 ๒) สิ่งจูงใจ เป็นที่ยอมรับว่าสภาวะทางเศรษฐกิจทีมุ่่งเน้นเรื่องของวัตถุนิยม สังคมทุนนิยม 
ท าให้คน ในปัจจุบันมุ่งเน้นที่การสร้างความร่ ารวยด้วยเหตุนี้จึงเป็นแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่มีแนวโน้มที่จะท า
พฤติกรรมการทุจริตมากยิ่งขึ้น 

 

 ๓) กำรขำดกลไกในกำรตรวจสอบควำมโปร่งใส การทุจริตในปัจจุบันมีรูปแบบทีซ่ับซ้อน
ขึ้น โดยเฉพาะการทุจริตในเชิงนโยบายที่ท าให้การทุจริตกลายเป็นความชอบธรรมในสายตาของประชาชน   
ขาดกลไกการตรวจสอบความโปร่งใสที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะเข้าไปตรวจสอบการทุจริตของ 
บุคคลเหล่านี้ 
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 ๔) กำรผูกขำด ในบางกรณีการด าเนินงานของภาครัฐ ได้แก่ การจัดซื้อ-จัดจ้าง เป็นเรื่อง
ของการผูกขาด ดังนั้นจึงมีความเกี่ยวข้องเป็นห่วงโซ่ผลประโยชน์ทางธุรกิจ ในบางครั้งพบบริษัทมีการให้สินบน
แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ตนเองได้รับสิทธิในการด าเนินงานโครงการของภาครัฐ รูปแบบของการผูกขาด ได้แก่      
การผูกขาดในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ 

 

 ๕)  กำรได้รับค่ำตอบแทนที่ไม่เหมำะสม รายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ความยากจนถือ
เป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ท าให้ข้าราชการมีพฤติกรรมการทุจริต เพราะความต้องการที่จะมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
ท าให้เจ้าหน้าที่ ต้องแสวงหาช่องทางเพ่ือเพ่ิม “รายได้พิเศษ” ให้กับตนเองและครอบครัว 

 

           ๖) กำรขำดจริยธรรม คุณธรรม ในสมัยโบราณ ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นคุณธรรมที่ได้รับ
การเน้นเป็นพิเศษถือว่าเป็นเครื่องวัดความดีของคน แต่ในปัจจุบันพบว่า คนมีความละอายต่อบาปและเกรงกลัว
บาปน้อยลง และมีความเห็นแก่ตัวมากยิ่งขึ้น มองแต่ประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งมากกว่าที่จะยึดผลประโยชน์ 
ส่วนรวม 

 

 ๗) มีค่ำนิยมที่ผิด ปัจจุบันค่านิยมของสังคมได้เปลี่ยนจากยกย่องคนดี คนที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตเป็น ยกย่องคนที่มีเงิน คนที่เป็นเศรษฐี มหาเศรษฐี คนที่มีต าแหน่งหน้าที่การงานสูง ด้วยเหตุนี้ ผู้ที่มี
ค่านิยมที่ผิด เห็นว่าการทุจริตเป็นวิถีชีวิตเป็นเรื่องปกติธรรมดา เห็นคนซื่อเป็นคนเซ่อ เห็นคนโกงเป็นคนฉลาด 
ย่อมจะท า การทุจริตฉ้อราษฎร์บังหลวง โดยไม่มีความละอายต่อบุญและบาป และไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายของ
บ้านเมือง  

 

๒. หลักกำรและเหตุผล 
   ปัจจุบันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยถือเป็นปัญหาเรื้อรังที่นับวันยิ่งจะทวี

ความรุนแรง และสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นและส่งผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ 
เป็นปัญหาล าดับต้น ๆ ที่ขัดขวางการพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากเกิดขึ้น
ทุกภาคส่วนในสังคมไทย ไม่ว่าจะเป็นภาคการเมือง ภาคราชการ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมักถูก
มองจากภายนอกสังคมว่าเป็นองค์กรที่เอ้ือต่อการทุจริตคอรัปชั่นและมักจะปรากฏข่าวการทุจริต  ตามสื่อและ
รายงานของทางราชการอยู่เสมอ ซึ่งได้ส่งผลสะเทือนต่อกระแสการกระจายอ านาจ และความศรัทธาต่อระบบ
การปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยิ่ง ส่งผลให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย เรื่องการทุจริตคอรัปชั่น มีผลในเชิงลบ 
สอดคล้องกับการจัดอันดับดัชนีชี้วัดภาพลักษณ์คอรัปชั่น (Corruption Perception Index - CPI) ซึ่งเป็น 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินการทุจริตคอรัปชั่นทั่วโลกที่จัดโดยองค์กรเพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency 
International - IT) พบว่า ผลคะแนนของประเทศไทยระหว่างปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ อยู่ที่ ๓๕ - ๓๘ คะแนน 
จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ โดยในปี ๒๕๕๘ อยู่อันดับที่ ๗๖ จาก ๑๖๘ ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ ๓ ใน
ประเทศอาเซียนรองจากประเทศสิงคโปร์และประเทศมาเลเซีย และล่าสุดพบว่าผลคะแนนของประเทศไทย    
ปี ๒๕๕๙ ลดลง ๓ คะแนน จากปี ๒๕๕๘ ได้ล าดับที่ ๑๐๑ จาก ๑๖๘ ประเทศ ซึ่งสามารถสะท้อนให้เห็นว่า
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีปัญหาการคอรัปชั่นอยู่ในระดับสูง 

 

           แม้ว่าในช่วงระยะท่ีผ่านมา ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการปราบปราม
การป้องกันการทุจริต ไม่ว่าจะเป็นการเป็นประเทศภาคีภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติ  ว่าด้วยการต่อต้าน   
การทุจริต (United Nations Convention Against Corruption-UNCAC) พ.ศ. ๒๕๔๖ การจัดตัง้องคก์รตาม 
รัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาแล้ว ๓ ฉบับ แต่ปัญหาการทุจริตในประเทศไทยไม่ได้มีแนวโน้ม    
ที่ลดน้อยถอยลง สาเหตุที่ท าให้การทุจริตเป็นปัญหาที่ส าคัญของสังคมไทยประกอบด้วยปัจจัยทางด้านพื้นฐาน 
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โครงสร้างสังคม ซึ่งเป็นสังคมที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานความสัมพันธ์แนวดิ่ง (Vertical Relation) หรืออีกนัยหนึ่งคือ 
พ้ืนฐานของสังคมอุปถัมภ์ที่ท าให้สังคมไทยยึดติดกับการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะในหมู่ญาติพ่ีน้องและ 
พวกพ้อง ยึดติดกับกระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม ติดความสบาย ยกย่องคนท่ีมีเงินและมีอ านาจ คนไทยบางส่วน 
มองว่าการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติที่ยอมรับได้ ซึ่งนับได้ว่าเป็นปัญหาที่ฝังรากลึกในสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต 
หรือกล่าวได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมและวัฒนธรรมไทยไปแล้ว ผนวกกับปัจจัยทางด้านการท างาน 
ที่ไม่ได้ บูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วนไว้ด้วยกัน จึงส่งผลให้การท างานของกลไกหรือความพยายามท่ี
ได้กล่าวมาข้างต้นไม่สามารถท าได้อย่างเต็มศักยภาพ ขาดความเข้มแข็ง 

 

                      ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบังเกิดผล
เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการบริหาร
จัดการที่มีความโปร่งใส สร้างค่านิยม วัฒนธรรมสุจริตให้เกิดในสังคมอย่างยั่งยืน ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี
มีนโยบายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการจัดท าแผนพัฒนา ๔ ปี สามารถเพ่ิมประเด็นยุทธศาสตร์          
ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการที่ดี และหลักธรรมาภิบาล เป็นกรอบในการจัดท าแผนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้ด าเนินการจัดท า แผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต เพ่ือก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผ่านโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน อันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างแท้จริง โดยน านโยบายยุทธศาสตร์
ชาติ และกรอบแนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องมาบูรณาการตามรายละเอียดดังนี้  
 

   ค ำแถลงนโยบำยของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 นโยบายที่ ๑๐ นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ    

 

              ยุทธศำสตร์ชำติระยะ 20 ปี 
 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้ความส าคัญกับการ

ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

                     แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) 
                     ยุทธศาสตร์ที่ ๖ : การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ     
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

           เป้าหมายที่ ๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           ตัวชี้วัด ๒.๑ สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหาร 

จัดการที่ด ีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 
              ตัวชี้วัด ๒.๒ ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลดลง 
             เป้าหมายที่ ๓ เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 
              ตัวชี้วัด ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงกว่าร้อยละ ๕๐ เมื่อสิ้นสุด            

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
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              เป้าหมายที่ ๔ ลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด 
              ตัวชี้วัด จ านวนคดีที่รัฐด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด ซึ่งต้องชดเชยความเสียหาย

ลดลง 
 

              ค ำสั่งคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

 

 ข้อ 1 ให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้าง     
ธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือ   
สกัดกั้น มิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ 

 

 ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่า ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
กระท าการหรือเกี่ยวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วน
ราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี      
พ.ศ.2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้
มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 

 

 ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้า          
ส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีหน้าที่ ในการควบคุม ก ากับดูแลการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 
อย่างเคร่งครัด 

 

 ข้อ 4 กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตาม
ข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 

 ข้อ 5 ให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐด าเนินการ
แสวงหารวบรวม และด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบ
รายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตาม ข้อ 1 ข้อ 2 
ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผลการปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบ    
และพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 

 

  ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตฉบับท่ี ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - 
พ.ศ. ๒๕๖๔) มุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม เป็นสังคมมิติใหม่  ที่ประชาชน           
ไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจน
ประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ และประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรี และเกียรติภูมิ
ในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ  
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  วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)  

 

  พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการ
ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ทั้งระบบให้มี
มาตรฐานสากล” 

 

 เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)      
สูงกว่าร้อยละ 50 

 วัตถุประสงค์หลัก 
 ๑. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง 

 ๒. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
 ๓. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบ

บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 ๔. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม         

และได้รับความร่วมมือจากประชาชน 
 ๕. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย     

มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 
 

 ยุทธศำสตร์ มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงาน ด้านการป้องกันปราบปราม      
การทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต  

 ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI)ของประเทศไทย 
 

 แผนยุทธศำสตร์กระทรวงมหำดไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 
 ๔.๑ องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง 
  ๔.๑.๔ ป้องกันการทุจริตโดยส่งเสริมให้ประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วนร่วม      

ในการด าเนินงาน 
  ๔.๑.๕ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นการมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

  นโยบำยผู้บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี นำยเศรษฐ์ อัลยุฟรี นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ที่แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 
๒๕๕๕ ข้อ ๑๐ นโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 ๑๐.๑ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือให้
รองรับการปฏิบัติภารกิจหน้าที่ ตามท่ีกฎหมายก าหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๑๐.๒ น าระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานภายในองค์กร  เพ่ือให้บริการ              
กับประชาชนให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว แม่นย า โดยยึดถือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 ๑๐.๓ สนับสนุนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้ได้รับการศึกษา อบรม 
การท าวิจัย เพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือยกระดับประสิทธิภาพ การท างานให้เกิดประสิทธิผลในการบริการประชาชน  

 ๑๐.๔ บูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ           
และเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น สร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัดปัตตานี  
 ๑๐.๕ เปิดโอกาสให้ประชาชน ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย และความ
ต้องการของประชาชนในการพัฒนาจังหวัดปัตตานี 
  นโยบายที่ได้แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนี้ ยึดมั่นอยู่ภายใต้การ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพ่ือด ารงไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ และเป็นนโยบายซึ่งสานต่อ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น โดยตั้งมั่นอยู่บนพ้ืนฐานของการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล 
ท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ สร้างความเป็นธรรมในระบบการบริหารงาน 
เพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดปัตตานี  
 

  ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดปัตตำนี ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เรื่อง ประกาศ
เจตจ านงสุจริตองค์การบริหารส่วนจั งหวัดปัตตานี  ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจั งหวัดปัตตานี                      
โดยนายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศเพ่ือให้ค ามั่น ที่จะปฏิบัติหน้าที่
ราชการเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และขอให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนปฏิบัติราชการ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม         
เป็นส าคัญ และด าเนินงานด้วยความสุจริต ถูกต้อง มีความยุติธรรม และมีคุณความดีใน ๕ ด้าน ประกอบด้วย 

 ๑. ด้านความโปร่งใส  
 ๒. ด้านความพร้อมรับผิด   
 ๓. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน   
 ๔. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร   
 ๕. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  
 

 ๓. วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผน 
    ๑) เพ่ือยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) เพ่ือยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในผลประโยชน์ของสาธารณะของข้าราชการฝ่าย

การเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงประชาชนในท้องถิ่น 
 ๓) เพ่ือให้การบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามหลักบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
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 ๔) เ พ่ือส่ง เสริมบทบาทการมีส่วนร่วม (people's participation) และตรวจสอบ 
(People’s audit) ของภาคประชาชนในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๕) เพ่ือพัฒนาระบบกลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

 ๔. เป้ำหมำย 
              ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น รวมถึง ประชาชนในท้องถิ่น มีจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้บังเกิด
ประโยชน์สุขแก่ ประชาชนท้องถิ่น ปราศจากการก่อให้เกิดข้อสงสัยในการประพฤติปฏิบัติ  ตามมาตรการ
จริยธรรม การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 

            ๒) เครื่องมือ/มาตรการการปฏิบัติงานที่สามารถป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ของข้าราชการ 

            ๓) โครงการ/กิจกรรม/มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและภาคประชาชนเข้ามามี      
ส่วนร่วมและตรวจสอบการปฏิบัติหรือบริหารราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

             ๔) กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติราชการขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีเข้มแข็งในการตรวจสอบ ควบคุมและถ่วงดุลการใช้อ านาจอย่างเหมาะสม 

              ๕) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสในการกระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน 

 

 ๕. ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผน 
             ๑) ข้าราชการฝ่ายการเมือง ข้าราชการฝ่ายบริหาร บุคลากรขององค์กรปกครอง         

ส่วนท้องถิ่น รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น มีจิตส านึกรักท้องถิ่นของตนเอง อันจะน ามาซึ่งการสร้างค่านิยม     
และอุดมการณ์ในการต่อต้านการทุจริต (Anti-Corruption) จากการปลูกฝังหลักคุณธรรม จริยธรรม หลัก    
ธรรมาภิบาล รวมถึงหลักเศรษฐกิจพอเพียง ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการท างาน และชีวิตประจ าวัน 

             ๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถบริหารราชการเป็นไปตามหลักบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) มีความโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้ 

            ๓) ภาคประชาชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รวมถึงร่วมตรวจสอบ       
ในฐานะพลเมืองที่มีจิตส านึกรักท้องถิ่น อันจะน ามาซึ่งการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน ที่มีความเข้มแข็ง     
ในการเฝ้าระวังการทุจริต  

 ๔) สามารถพัฒนาระบบ กลไก มาตรการ รวมถึงเครือข่ายในการตรวจสอบการปฏิบัติ
ราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งจากภายในและภายนอกองค์กรที่มีความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังการ
ทุจริต 

             5) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดโอกาสใน
การกระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ จนเป็นที่ยอมรับจากทุกภาคส่วน ให้เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต อันจะส่งผลให้ประชาชนในท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจ และให้ความร่วมมือ
กันเป็นเครือข่าย ในการเฝ้าระวังการทุจริตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืน 



⨎✎ᤎᜎ㔎䠎 刎
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี 
(พ.ศ. 2561-2564) 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

 
มิต ิ

 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
1. การสร้าง
สังคมที่ไม่
ทนต่อการ
ทุจริต 
 
 

1.1 การสร้าง
จิตส านึกและความ
ตระหนักแก่
บุคคลากรทั้ง
ข้าราชการการเมือง 
ฝ่ายบรหิาร
ข้าราชการการเมือง
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
และฝา่ยประจ าของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

1.1.1 (1) โครงการฝึกอบรม
สัมมนาผู้บรหิาร สมาชิกสภา 
อบจ. และข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตาน ี

1,790,000  1,790,000 1,790,000  1,790,000 ส านัก 
ปลัดฯ 

1.1.1 (2) โครงการป้องกันการ
กระท าผดิวินัยของข้าราชการ
พนักงานจ้างและลูกจ้างประจ า
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตาน ี

 10,000   10,000   10,000   10,000  ส านัก 
ปลัดฯ 

1.1.1 (3) โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตาน ี

 200,000   200,000   200,000   200,000  ส านัก 
ปลัดฯ 

1.1.1 (4) โครงการอบรมพัฒนา
คุณธรรม จรยิธรรมข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัด 

 200,000   200,000   200,000   200,000  กองการ 
ศึกษาฯ 

1.1.2 (1) มาตรการ “ส่งเสริม
การปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี” 

 -   -   -   -  ส านัก 
ปลัดฯ 

1.1.3 (1) โครงการอบรม
ส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ “การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 30,000   30,000   30,000   30,000  ส านัก 
ปลัดฯ 

1.1.3 (2) มาตรการ “การจัดท า
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน” 

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.2 สร้างจิตส านึก

และความตระหนัก
แก่ประชาชนทุก
ภาคส่วนในท้องถิ่น 

1.2.1 (1) โครงการพัฒนา
ศักยภาพครอบครัวมสุลิมจังหวัด
ปัตตานี  

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 กองการ 
ศึกษาฯ 

1.2.2 (1) มาตรการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจดัเก็บรายได้
นอกสถานท่ี 

- - - - กองคลัง 

1.2.2 (2) โครงการสร้างการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูคณุภาพน้ า 

50,000 - - - กองช่าง 

1.2.3 (1) โครงการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพผู้น าในพ้ืนท่ี
จังหวัดปัตตานี  

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 กองกิจการ
สภาฯ 

1.2.3 (2) โครงการฝึกอบรม
ครูผูส้อนอัลกุรอ่านตามแนวกีรอ  
อาตี  

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 กองกิจการ
สภาฯ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 1.3 การสร้าง

จิตส านึกและความ
ตระหนักแกเ่ด็กและ
เยาวชน 

1.3.1 (1) โครงการส่งเสริมการ
ด าเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชนจังหวัดปัตตาน ี

300,000 300,000 300,000 300,000 ส านัก 
ปลัดฯ 

1.3.1 (2) โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่
โกง”) 

- - - - กองการ 
ศึกษาฯ 

1.3.1 (3) โครงการพัฒนา
ศักยภาพเยาวชนความรู้คู่
คุณธรรมน าพาสู่อาเซียน 

500,000 500,000 500,000 500,000 กองการ 
ศึกษาฯ 

1.3.1 (4) กิจกรรมลูกเสือช่อ
สะอาด 

- - - - กองการ 
ศึกษาฯ 

1.3.2 (1) กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกและความตระหนักใน
การต่อต้านการทุจรติ 

- - - - กองแผนฯ 
(โครงการค่าย

อบรมจริยธรรม
เสริมสร้างสันติ

สุข )  
1.3.3 (1) โครงการอบรม
จริยธรรมเสรมิสร้างคุณภาพชีวิต 

40,000 40,000 40,000 40,000 กองแผนฯ 

1.3.3 (2) โครงการค่ายอบรม
จริยธรรมเสรมิสร้างสันตสิุข 

150,000 150,000 150,000 150,000 กองแผนฯ 

1.3.3 (3) โครงการอบรม
นักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

50,000 50,000 50,000 50,000 กองการ 
ศึกษาฯ 
(รร.บ้าน 
ตะบิงตีงี) 

มิติท่ี 1 รวม 15 โครงการ 2 กิจกรรม 
3 มาตรการ 

10,820,000 10,770,000 10,770,000 10,770,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
2. การ
บริหาร
ราชการเพื่อ
ป้องกันการ
ทุจริต 

2.1 แสดงเจตจ านง
ทางการเมืองในการ
ต่อต้านทุจรติ 

2.1 (1) กิจกรรม “การ
ประกาศเจตจ านงต่อต้านการ
ทุจริตของผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี”  

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.2 มาตรการสร้าง

ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการ 

2.2.1 (1) มาตรการ “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือน” 

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

2.2.1 (2) มาตรการ “สร้าง
ความโปร่งใสในการบริหารงาน
บุคคล (ถือปฏิบัตติาม
ระเบียบ)” 

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

2.2.1 (3) มาตรการ “สร้าง
ความโปร่งใสในการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการครู” 

- - - - กองการ 
ศึกษาฯ 

2.2.2 (1) กิจกรรม “การ
จัดท ารายงานแสดงฐานะทาง
การเงินขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี” 

- - - - กองคลัง 

2.2.2 (2) กิจกรรม “การ
จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจดั
จ้างของกองคลัง องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 

- - - - กองคลัง 

2.2.2 (3) กิจกรรม “ควบคุม
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 

- - - - กองคลัง 

2.2.2 (4) กิจกรรม “การ
พัฒนากระบวนการจดัหาพัสดุ  
ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติ” 

- - - - กองการ 
ศึกษาฯ 

2.2.3 (1) กิจกรรม “การ
จัดบริการการใช้สนามกีฬา
กลางองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี เพื่อให้เกดิความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดย
ทัดเทียมกันและไม่เลือก
ปฏิบัติ” 

- - - - กองการ 
ศึกษาฯ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.3 มาตรการใช้

ดุลพินิจและใช้
อ านาจหน้าที่ให้
เป็นไปตามหลักการ
บริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

2.3.1 (1) มาตรการ “การลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการของกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตาน”ี 

- - - - กองคลัง 

2.3.2 (1) มาตรการ “การ
ออกค าสั่งมอบหมายของนายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ปลดัองค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี และ
หัวหน้าส่วนราชการ” 

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

2.3.2 (2) มาตรการ “การ
มอบอ านาจ อนุญาต เพื่อลด
ขั้นตอนการปฏิบตัิราชการของ
โรงเรียนในสังกัด” 

- - - - กองการ 
ศึกษาฯ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.4 การเชิดชู

เกียรติแก่
หน่วยงาน/บุคคลใน
การด าเนินกิจการ
การประพฤตปิฏิบัติ
ตนให้เป็นท่ี
ประจักษ ์

2.4.1 (1) โครงการเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- - - - กองการ 
ศึกษาฯ 

2.4.2 (1) กิจกรรมนักเรียนจติ
อาสา 

- - - - กองการ 
ศึกษาฯ 

2.4.3 (1) โครงการเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

- - - - กองการ 
ศึกษาฯ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 2.5 มาตรการ

จัดการในกรณีได้
ทราบ หรือรับแจ้ง 
หรือตรวจสอบพบ
การทุจริต 

2.5.1 (1) มาตรการ 
“ด าเนินการให้มีข้อตกลง
ระหว่างบุคลากรในองค์กรได้
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจรติ มีคุณธรรม 
จริยธรรม” 

- - - - ส านัก
ปลัดฯ, 

กองกิจการ
สภาฯ,  

กองแผน, 
กองคลัง, 
กองช่าง, 

กอง
การศึกษาฯ 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

2.5.2 (1) มาตรการ “การ
จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตาน”ี 

- - - - กองแผนฯ 

2.5.2 (2) กิจกรรม “การให้
ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบท่ีได้ด าเนินการตาม
อ านาจหน้าที่เพื่อการตรวจสอบ 
ควบคุม ดูแลการปฏิบตัิ
ราชการ” 

- - - - กองคลัง 

2.5.3 (1) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

2.5.3 (2) มาตรการ 
“ด าเนินการเกีย่วกับเรื่อง
ร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอก
หรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าท่ีของ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีว่าทุจรติ
และปฏิบตัิราชการตามอ านาจ
หน้าท่ีโดยมิชอบ” 

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

2.5.3 (3) มาตรการ “แต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่อง
ร้องเรียน” 

- - - - กองกิจการ
สภาฯ 

มิติท่ี 2 รวม 2 โครงการ 8 กิจกรรม   
11 มาตรการ 

- - - -  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
3. การ
ส่งเสริม
บทบาทและ
การมีส่วน
ร่วมของภาค
ประชาชน 
 
 
 
 
 

3.1 จดัให้มีและ
เผยแพร่ข้อมลู
ข่าวสารในช่องทาง
ที่เป็นการอ านวย
ความสะดวกแก่
ประชาชนไดม้ีส่วน
ร่วมตรวจสอบการ
ปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุก
ขั้นตอน 
 

3.1.1 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน” 

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

3.1.1 (2) มาตรการ “การ
ปรับปรุงศูนย์ข้อมลูข่าวสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน”  

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

3.1.1 (3) กิจกรรม “การออก
ระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี” 

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

3.1.1 (4) โครงการ “อบรมให้
ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมลู
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540” 

10,000 10,000 10,000 10,000 ส านัก 
ปลัดฯ 

3.1.2 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ส าคญัและ
หลากหลาย” 

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

3.1.2 (2) โครงการจดัท าสื่อ
ประชาสมัพันธ์การด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตาน ี

200,000 200,000 200,000 200,000 ส านัก 
ปลัดฯ 

3.1.2 (3) มาตรการ “การ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารดา้นการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง ของกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตาน”ี 

- - - - กองคลัง 

3.1.3 (1) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ,  

3.1.3 (2) มาตรการ “จัดให้มี
ช่องทางที่ประชาชนเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของกองคลัง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตาน”ี 

- - - - กองคลัง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 

3.2 การรับฟัง
ความคิดเห็น การ
รับและตอบสนอง
เรื่องร้องเรียน/ร้อง
ทุกข์ของประชาชน   

3.2.1 (1) กิจกรรม “การ
ด าเนินงานศูนย์รบัเรื่องราวร้อง
ทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตาน”ี 

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

3.2.1 (2) มาตรการ “การจัด
ระเบียบตลาดเทศวิวัฒน์ 2 ให้
เป็นศูนย์จ าหน่ายอาหาร” 

- - - - กองคลัง 

3.2.2 (1) มาตรการ “ก าหนด
ขั้นตอน/กระบวนการเรื่อง
ร้องเรียนได้โดยสะดวก” 

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

3.2.3 (1) กิจกรรม “รายงาน
ผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้
ผู้ร้องเรยีน/ร้องทุกข์รับทราบ” 

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 3.3 การส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วน
ร่วมบริหารกิจการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 

3.3.1 (1) โครงการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

450,000 450,000 450,000 450,000 กองแผนฯ 

3.3.1 (2) โครงการประชุม
ประชาคมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตาน ี

250,000 250,000 250,000 250,000 กองแผนฯ 

3.3.1 (3) โครงการพัฒนา
ศักยภาพในการจดัท าแผน
ชุมชน 

150,000 150,000 150,000 150,000 กองแผนฯ 

3.3.1 (4) กิจกรรม การแต่งตั้ง
คณะกรรมการในการจดัท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

- - - - กองแผนฯ 

3.3.2 (1) กิจกรรม “แต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง” 

- - - - กองกิจการ
สภาฯ 

3.3.2 (2) กิจกรรม “แต่งตั้ง
ตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการตรวจรับงาน
จ้าง” 

- - - - กองกิจการ
สภาฯ 

3.3.3 (1) กิจกรรม “แต่งตั้ง
คณะกรรมการตดิตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 

- - - - กองแผนฯ 

3.3.3 (2) โครงการอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อ
พัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

100,000 100,000 100,000 100,000 กองการ 
ศึกษาฯ 

มิติท่ี 3 รวม 6 โครงการ  7 กิจกรรม  
8 มาตรการ 

1,160,000 1,160,000 1,160,000 1,160,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
4 การ
เสรมิสร้าง
และ
ปรับปรุง
กลไกในการ
ตรวจสอบ
การปฏิบัติ
ราชการของ
องค์กร
ปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

4.1 มีการจัดวาง
ระบบและรายงาน
การควบคุมภายใน
ตามที่
คณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินก าหนด 

4.1.1 (1) มาตรการ “การ
จัดท าแผนการตรวจสอบภายใน 
ของส่วนราชการในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตาน”ี 

- - - - ส านัก
ปลัดฯ, 

กองกิจการ
สภาฯ,  

กองแผน, 
กองคลัง, 
กองช่าง, 

กอง
การศึกษาฯ 

หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน  

4.1.1 (2) มาตรการ “การ
จัดท ารายงานการควบคุม
ภายในประจ าปี” 

- - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 

4.1.2 (1) มาตรการ “การ
ติดตามและประเมินผลการ
ควบคุมภายใน” 

- - - - หน่วย
ตรวจสอบ
ภายใน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 

4.2 การสนับสนุน
ให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบ
การปฏิบัตหิรือการ
บริหารราชการตาม
ช่องทางที่สามารถ
ด าเนินการได ้
 

4.2.1 (1) มาตรการ “ส่งเสริม
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการ
บริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการ
บรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย” 

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

4.2.2 (1) มาตรการ “การ
จัดท าประกาศรายงานการเงิน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตาน”ี 

- - - - กองคลัง 

4.2.3 (1) กิจกรรม “การ
จัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจดั
จ้างจากตัวแทนชุมชน” 

- - - - กองแผนฯ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 

4.3 การส่งเสริม
บทบาทการ
ตรวจสอบของสภา
ท้องถิ่น 

4.3.1 (1) โครงการฝึกอบรม
การพัฒนาทักษะประชุมสภา
ท้องถิ่นกับบทบาทสภาท้องถิ่น
ยุคใหม่ในการพิจารณา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี

200,000 200,000 200,000 200,000 กองกิจการ
สภาฯ 

4.3.2 (1) กิจกรรม “การมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ
สมาชิกสภาองค์การบรหิารส่วน
จังหวัด” 

- - - - กองกิจการ
สภาฯ 

4.3.2 (2) กิจกรรม “ส่งเสรมิ
สมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาท
ในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของฝ่ายบริหาร” 

- - - - กองกิจการ
สภาฯ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 
มิต ิ

 
ภารกจิ 
ตามมิต ิ

 
โครงการ/กจิกรรม/มาตรการ 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564  
หมายเหตุ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

(บาท) 
 4.4 เสรมิพลังการมี

ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) 
และบูรณาการทุก
ภาคส่วน 
 

4.4.1 (1) มาตรการ “เผยแพร่
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อตา้น
การทุจริต” 

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

4.4.2 (1) โครงการอบรม
ความรู้ทางกฎหมายและสร้าง
เครือข่ายป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 

- 100,000 100,000 100,000 ส านัก 
ปลัดฯ 

4.4.2 (2) กิจกรรมวันต่อต้าน
คอร์รัปช่ันสากล (ประเทศไทย) 
ของจังหวัดปัตตาน ี

- - - - ส านัก 
ปลัดฯ 

มิติท่ี 4 รวม 2 โครงการ  4 กิจกรรม   
6 มาตรการ 

200,000 300,000 300,000 300,000  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
และข้าราชองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ล าดับที่ 1.1.1 (1) 
 

1. ชื่อโครงการ  อบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้บริหาร  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและ
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
2. หลักการและเหตุผล 

ผลของการถ่ายโอนภารกิจงานของส่วนราชการไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็น
ด้านการบริการสาธารณะ การจัดการศึกษา การสาธารณสุข การพาณิชย์และอ่ืนๆ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเช่นกฎหมายจัดตั้ง กฎหมายด้านการกระจายอ านาจความ
ซับซ้อนของปัญหาการพัฒนา และปัญหาความต้องการอันเกิดจากข้อเรียกร้องของชุมชนและประชาชน ที่มีผล
จากความเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะองค์กรที่มี
ความใกล้ชิดกับประชาชน จึงเป็นหน่วยงานที่ถูกคาดหวังเป็นองค์กรหลักในการแก้ไขปัญหา หรือสนองความ
ต้องการของประชาชนและชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการหรือบุคลากร
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นถือเป็นบุคคล ที่เป็นตัวแทนของประชาชนที่จะต้องท างานและสร้างการขับเคลื่อน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข ตามอ านาจหน้าที่ให้เกิดแก่ประชาชนและ
พ้ืนที ่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะที่มีส่วนสนับสนุนการพัฒนาความรู้และการเสริม
ศักยภาพบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่าการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะ
เกิดประสิทธิภาพในการท างานปัจจัยที่มีส่วนส าคัญประการหนึ่งคือการพัฒนาความรู้ให้เกิดแก่บุคลากร ของ
องค์กรทั้งในด้านระเบียบปฏิบัติ และความรู้ในทางการบริหารสมัยใหม่  

ดังนั้นจึงได้จัดท าโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือเพ่ิมศักยภาพผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือพัฒนาความรู้ความเข้าใจต่อต าแหน่งหน้าที่
และภารกิจขององค์กร สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐบาล
กับประชาชนในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี โดยท าหน้าที่ถ่ายทอดนโยบายของรัฐบาลไปสู่ประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงนโยบายของรัฐบาล กระทรวงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับกรม 
จังหวัดและอ าเภอ 

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี มีความรู้ในการบริหารงานสมัยใหม่ การบริหารข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนแก้ปัญหาของ
ประชาชนและพ้ืนที่ 

3.3 เพ่ือให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี ได้พบปะเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างกันในอันจะเป็นการปรับทัศนคติและ
ใช้ข้อมูลที่ได้รับเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาและปฏิบัติหน้าที่ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

4. เป้าหมาย 
ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

5. ระยะเวลา 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

6. วิธีด าเนินงาน 
6.1 เสนอขออนุมัติโครงการ 
6.2 แตงตั้งผู้ด าเนินงานและประสานงาน 
6.3 ประชุมการวางแผน 
6.4 ก าหนดการด าเนินการ 
6.5 ด าเนินการตามโครงการ 
6.6 สรุปและรายงานผลการด าเนินงาน 

7. งบประมาณ 
1,790,000 บาท 

8. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 ผู้บริหารสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และข้าราชการองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปัตตานี สามารถพัฒนางานประจ าของตนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายขึ้น และ
สนองตอบความต้องการของประชาชน 

10.2 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และข้าราชการองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดปัตตานี สามารถน าความรู้ที่ได้จากการพัฒนาศักยภาพไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของตนเอง 

10.3 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และข้าราชการองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดปัตตานี มีทัศนคติ (Attitude) ที่ด ี

10.4 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และข้าราชการองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัดปัตตานี มีการพัฒนาลักษณะนิสัย (Traits) มีความรักความผูกพันกับหน่วยงาน 

10.5 ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  และข้าราชการองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัดปัตตานี มีความสามัคคีและเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  สามารถด าเนินงานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

โครงการป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ล าดับที่ 1.1.1 (2) 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี 
2. หลักการและเหตุผล 

วินัยข้าราชการนั้นมีจุดมุ่งหมายส าคัญเพ่ือให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์หลักของทางราชการ คือ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของราชการ และความผาสุกของประชาชน 
การกระท าใดที่มีผลกระทบถึงวัตถุประสงค์หลักของทางราชการดังกล่าว  จึงต้องก าหนดเป็นข้อห้ามหรือข้อพึง
ปฏิบัติส าหรับข้าราชการนอกจากนี้วินัยข้าราชการยังมีลักษณะเป็นจรรยาวิชาชีพของข้าราชการ ซึ่งมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือธ ารงศักดิ์ศรีของข้าราชการอีกด้วย การกระท าใดที่เสื่อมเสียศักดิ์ศรีของต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
จึงอยู่ในข่ายที่อาจผิดวินัยข้าราชการได้ เนื่องจากข้าราชการในฐานะที่เป็นตัวแทนของรัฐในการบริหารราชการ
และติดต่อกับประชาชน ข้าราชการจึงต้องท าตัวให้ประชาชนเชื่อถือ ไว้วางใจ และเป็นตัวอย่างที่ดีของ
ประชาชน เมื่อข้าราชการมีวินัยดี ปัญหาการทุจริตในองค์กรและการกระท าความผิดระเบียบ  กฎหมาย 
ประชาชนก็จะมีความเชื่อถือศรัทธาผู้นั้น และส่งผลให้ประชาชนศรัทธาในหน่วยงานและรัฐบาลโดยรวมอีกด้วย 
และจากการที่ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ด าเนินการศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีผลต่อการกระท าความผิดวินัยของข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี พบว่า ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้าง มีความรู้เกี่ยวกับวินัยข้าราชการอยู่ในระดับปานกลาง
ค่อนข้างต่ า มีการกระท าความผิดของข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง ในหน่วยงานอยู่ในระดับปานกลาง 
ลักษณะการกระท าผิดวินัยที่เกิดข้ึนเป็นประจ า ได้แก่ การใช้เวลาราชการท างานส่วนตัว ไม่อยู่ปฏิบัติงาน ปล่อย
ให้งานคั่งค้างหรือท างานให้พอเสร็จไปวันๆ การปฏิบัติงานด้วยความประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ และมี
การทะเลาะวิวาทเกิดความแตกแยกขาดความสามัคคีกันภายในหน่วยงาน  ส าหรับปัจจัยที่ข้าราชการ เห็นว่ามี
ผลต่อการกระท าผิดวินัยและเป็นสาเหตุโดยตรง ได้แก่ การมีรายได้ไม่พอรายจ่ายหรือมีภาระหนี้สิน พฤติกรรม
เล่นการพนันเที่ยวเตร่ ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยหรืออบายมุขต่างๆ การไม่ให้ความส าคัญต่อวินัยข้าราชการ การขาด
ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับวินัย ผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย การขาดขวัญกาลังใจ 
การมีโอกาสเอ้ือต่อการกระท าความผิดกฎหมายหรือ การทุจริต  และระเบียบในการปฏิบัติงานล้าสมัยและมี
รายละเอียดซับซ้อน และการด าเนินการทางวินัยไม่เคร่งครัด ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัยและการ
รักษาวินัยข้าราชการตามนโยบายของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในชั้นต้นนี้จ าเป็นที่จะต้องจัดท าโครงการป้องกันการกระท าผิดวินัยของข้าราชการ พนักงานจ้าง
และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น เพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง
และลูกจ้าง และรณรงค์การรักษาวินัยให้กับข้าราชการอันส่งผลต่อการรักษาวินัยของข้าราชการ  พนักงานจ้าง
และลูกจ้างและภาพลักษณ์ของหน่วยงานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือให้ความรู้แก่ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง เกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมของ

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
3.2 เพ่ือรณรงค์การรักษาวินัยและจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี 
3.3 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้าง ตระหนักถึงการรักษาวินัยในการปฏิบัติหน้าที่ 

ก่อให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่ 
3.4 เพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

4. เป้าหมาย 
ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

5. ระยะเวลา 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ด าเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมของ

ข้าราชการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ทั้งนี้ ด าเนินการ
ร่วมกับส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างกลุ่มเป้าหมายสังกัด 

6.2 การจัดท าองค์ความรู้เกี่ยวกับวินัยและจริยธรรมของข้าราชการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์
ของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด www.pattanipao.go.th 

6.3 จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์การรักษาวินัยและจริยธรรมของข้าราชการ ตลอดจน
สร้างการมีส่วนร่วมของสังคมช่วยตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และพฤติกรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 
7. งบประมาณ 

10,000 บาท 
8. สถานที่ด าเนินการ 

ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้รับความรู้เกี่ยวกับ
วินัยและจริยธรรมของข้าราชการ 

10.2 ข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดมีจิตส านึกที่ดีและ
ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบของวินัยข้าราชการ 

10.3 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่และพฤติกรรม
ของข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

โครงการอบรมคุณธรรม จรยิธรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ล าดับที่ 1.1.1 (3) 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี 
2. หลักการและเหตุผล 

ปัจจุบันประเทศไทยก าลังมีปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจนกลายเป็นวิกฤตในสังคม  จ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม โดยเฉพาะภาครัฐผู้ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามนโยบายของรัฐ และให้บริการแก่ประชาชน เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีเครื่องมือในการสร้างจิตส านึกที่
จะน าไปสู่คุณธรรมจริยธรรม โดยมีหัวใจส าคัญสี่ประการคือ หนึ่งการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในเด็ก สอง
หิริโอตตัปปะมาตรการที่ช่วยสร้างคุณธรรม จริยธรรม สามหลักธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐสี่
แนวคิดแนวนโยบายและกฎหมายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโดยรัฐธรรมนูญได้บัญญัติเรื่องคุณธรรม 
และจริยธรรม ไว้ในฐานะที่เป็นเรื่องส าคัญพร้อมทั้งได้มีบทก าหนดโทษหากฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัยหากเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนน าหลักคุณธรรม  จริยธรรม ซึ่งเป็น
หัวใจส าคัญมาประพฤติปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และจริงจังแล้ว จะท าให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดข้ึนได้อย่างแท้จริง 

คุณธรรม จริยธรรม หัวใจส าคัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ “การปฏิบัติราชการให้ส าเร็จผลที่พึง
ประสงค์นั้น นอกจากจะอาศัยความรู้ความสามารถในทางวิชาการแล้ว  แต่ละบุคคลยังจะต้องมีรากฐานทาง
จิตใจที่ดี คือความหนักแน่น มั่นคงในสุจริตธรรม และความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้จนส าเร็จ ทั้งต้องมี        
กุศโลบาย หรือวิธีการอันแยบยลในการปฏิบัติงาน ประกอบพร้อมกันด้วยจึงจะสัมฤทธิ์ผลที่แน่นอน และบังเกิด
ประโยชน์อันยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและแผ่นดิน”พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว                 ที ่
พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน ณ พระต าหนักจิตรลดารโหฐาน 

ในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ด าเนินการส่งเสริมการสร้างและพัฒนาองค์
ความรู้ซึ่งด าเนินตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 สร้างความมั่นคงในการ
ด ารงชีวิตของประชาชน สังคม และสร้างความเชื่อมั่นที่มีต่อรัฐและยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขต
จังหวัดที่ 2 พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ ข้อ 1 ยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาและสังคมให้มีคุณภาพ แนว
ทางการพัฒนาที ่1.7 การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่ดูแลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น
ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของรัฐประเภทอ่ืนสนับสนุนให้หน่วยงานจัดท าแผนการส่งเสริมจริยธรรมของแต่ละ
หน่วยงานรวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมรวมถึงการเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศด้านจริยธรรม 

ด้วยเหตุผลและความส าคัญดังกล่าวข้างต้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดท า
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันการทุจริตขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
ภายในประกอบด้วย ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทาง
ศาสนา สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้ห่างไกลจากการทุจริต และการด าเนินชีวิตประจ าวันได้
อย่างปกติสุข รู้จักความพอดีมีความพอเพียง ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและข้อบังคับ  มีเจตคติที่ดี มี
จรรยาบรรณวิชาชีพต่อตนเอง ต่อการท างาน ต่อเพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการ ต่อผู้บังคับบัญชา และต่อ
ประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือส่งเสริมและป้องปรามการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานีให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
3.2 เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแนวทางของหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี และสอดคล้อง
กับระบบคุณธรรม (Merit system) 

3.3 เพ่ือให้บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้พัฒนาตนเองจนสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรมจริยธรรม 

3.4 เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะหลักของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของสมรรถนะจริยธรรม ให้แก่ข้าราชการ 

3.5 เพ่ือส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมทางศาสนาให้กับบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มี
คุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 

3.6 เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติ ค่านิยมและเจตคติของบุคลากรต่อองค์กร ต่อการท างาน ต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ต่อผู้มาขอรับบริการและต่อผู้บังคับบัญชาให้ดียิ่งขึ้น 

3.7 เพ่ือให้สถาบันทางศาสนามีบทบาทในการปลูกจิตส านึกมีคุณธรรม  จริยธรรม มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต ให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
4. เป้าหมาย 

บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
5. ระยะเวลา 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ขออนุมัติโครงการ 
6.2 ประชุมเพ่ือวางแผนการดาเนินการ 
6.3 ประสานกลุ่มเป้าหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดาเนินกิจกรรมโครงการฯ 
6.4 ด าเนินการตามโครงการ 
6.5 สรุปและรายงานผลการดาเนินงาน 

7. งบประมาณ 
200,000 บาท 

8. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความเข้าใจในการส่งเสริม และป้อง

ปรามการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม 
10.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของการบริหารจัดการภาครัฐ ตามแนวทางของหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ด ีและสอดคล้องกับระบบคุณธรรม (Merit system) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

10.3 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  พัฒนาตนเองจนสามารถเป็น
แบบอย่างที่ดี ในการใช้ดุลยพินิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักคุณธรรมจริยธรรม 

10.4 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีส่วนร่วมในการสร้างสมรรถนะหลัก
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยของสมรรถนะจริยธรรม 

10.5 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เกิดจิตส านึกรักองค์กรและร่วมกัน
พัฒนาองค์กรให้เจริญก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการท างานให้มีคุณลักษณะเป็นข้าราชการยุคใหม่
ที่มีคุณธรรมจริยธรรม 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด 

ล าดับที่ 1.1.1 (4) 
 

1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน
ในสังกัด 
2. หลักการและเหตุผล 
  สังคมทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความส าคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมมาโดยตลอด ซึ่งปัญหาใน
สังคมที่ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งจะมาจากปัญหาของผู้ที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม และสิ่งที่ส าคัญที่คอย
ประคับประคองให้สังคมสามารถด ารงอยู่ได้จวบจนปัจจุบันคือการยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม 
  เมื่อมีการกล่าวถึงเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ผู้คนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงการอบรมปลูกฝังให้
นักเรียนอยู่ในกรอบของระเบียบวินัย ความชื่อสัตย์สุจริต การใฝ่รู้ใฝ่เรียน เป็นต้น  แต่ความเป็นจริงการปลูกฝัง
จริยธรรมนั้น ผู้ที่มีบทบาทสูงในการชี้น าเด็กในล าดับต้นๆ คือ พ่อแม่ ครูอาจารย์ เพราะเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดเด็ก
มากที่สุด    
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษา ให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐาน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้กับข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด จึงได้จัดโครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัด 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือปลูกจิตส านึกให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาความรู้ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต มีจิตสาธารณะ ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี สร้าง
ประโยชน์แก่ครอบครัว ประชาชน และประเทศชาติ    
  3.2 เพ่ือให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีคุณธรรม 
จริยธรรมที่ดีขึ้น น้อมน าเอาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และในการปฏิบัติ
ราชการ  
  3.3 เพ่ือเสริมสร้างให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความตระหนัก ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความโปร่งใส ทั้งในด้านการบริหาร การเงิน งบประมาณ การจัดหาพัสดุ ยึดถือตามระเบียบและกฎหมาย
โดยเคร่งครัด  

3.4 เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร 
4. เป้าหมาย  
  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดทุกคนเข้าร่วมอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม  
5. ระยะเวลา 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด  
  6.2  จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม 

6.3  ประเมินผลและสรุปผลโครงการเพื่อน าไปพัฒนาต่อไป 
7. งบประมาณ 
  200,000 บาท   
8. สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม น้อมน าหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน  
  10.2 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ได้รับการพัฒนาจิตใจ พัฒนาตนให้มีจิต
สาธารณะเกิดความส านึกร่วมในการสร้างสังคมแห่งคุณธรรมและสมานฉันท์  สร้างประโยชน์แก่ครอบครัวและ
ประเทศชาติ รู้จักการให้และเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  10.3 สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล  
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มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 
ล าดับที่ 1.1.2 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี พ.ศ. 2553 โดยก าหนดกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้การฝ่า
ฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  ซึ่งมีการก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ประกอบกับได้มีประกาศคณะกรรมการข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558 ก าหนดให้ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีหน้าที่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ประการ ได้แก่ 

1. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน 
4. ยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
นอกจากนี้ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร และกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยมีวัตถุประสงค์   
เพ่ือก าหนดให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม  ตามนัยหนังสือสานักงาน ก.พ. ที่ นร 
1013.7/ว 11 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2557 ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีควรน าแนวทางการ
ด าเนินการดังกล่าวมาปรับใช้เป็นแนวทางในการถือปฏิบัติโดยอนุโลม 

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้จัดท า มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” ขึ้น เพ่ือให้บุคลากรทั้งฝ่ายการเมือง และฝ่ายประจ าทุกระดับน าไปใช้    
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันแห่งผล 
ประโยชน์หรือการมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
3.2 เพ่ือยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร

และระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.3 เพ่ือท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ แก่
ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

3.4 เพ่ือให้เกิดพันธผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 

3.5 เพ่ือป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจ
เกิดข้ึนรวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
5. ระยะเวลา 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 เผยแพร่ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เพ่ือใช้เป็นค่านิยม 
ส าหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้และร่วมติดตามตรวจสอบตามประกาศคณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง ก าหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัด ความ
โปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม มาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) 
7. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ปฏิบัติงานตามประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
ล าดับที่ 1.1.3 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยสถานการณ์หรือการกระท าของบุคคลมีผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนา
หรือไม่หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด  พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ  (ประโยชน์ของ
ส่วนรวม) แต่กลับตัดสินในปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง“ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และมีการใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสีย ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับ
ซ้อนมีหลากหลายรูปแบบ ไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อ่ืน ๆ ที่
ไม่ใช่รูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้ อาทิ การแต่งตั้งพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กรต่าง ๆ ทั้งในหน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทจ ากัด หรือการที่บุคคลมีอ านาจที่ตัดสินใจให้ญาติพ่ีน้อง หรือบริษัทที่ตนมีส่วน
ได้เสียได้รับสัมปทาน หรือผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วม หรือ Conflict of interest ซึ่งใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานต้องเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยก าหนดให้หน่วยงานควรมีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กร 
เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ การจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้มีความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและการป้องกันการทุจริต
ในการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจึงได้จัดโครงการอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ  “การ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. เป้าหมาย 

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผูบ้ริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
4.2 ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง 

5. ระยะเวลา 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

6. วิธีด าเนินการ 
1. จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
2. มอบงานกับผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนและจัดเตรียมโครงการ 
3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือจัดหาวิทยากร 
4. จัดท าก าหนดการและหัวข้อการอบรม 
5. สรุปผลในภาพรวมและรายงานผลการด าเนินการตามโครงการให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 
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7. งบประมาณ 
30,000 บาท 

8. สถานที่ด าเนินการ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1. ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ข้าราชการครู 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
10.2 ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ข้าราชการครู 

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง มีสมรรถนะและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติราชการและสามารถนาความรู้        
ที่ได้รับไปปรับใช้กับภาระหน้าที่รับผิดชอบ 
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มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
ล าดับที่ 1.1.3 (2) 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” 
2. หลักการและเหตุผล 

รัฐบาลภายใต้การน าของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญกับการผลักดันให้การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้าน อันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตราก าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม และ
เป็นธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการเสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สานักงาน ก.พ. จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้
ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน  (Conflict of 
Interest) ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ร่วมกับสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) และพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ด้าน อันรวมถึงการต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
ซึ่งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินการเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน  ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ อันรวมถึง
การให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานด้วยเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ข้างต้น และเพ่ือน าเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐการ
ปฏิบัติให้เป็นกลไกส าคัญที่จะป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะการกระท า ที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในภาครัฐ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้ตระหนักและเห็นถึงความส าคัญของการจัดหา
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรให้
เกิดความตระหนักถึงปัญหาในเรื่องดังกล่าว รวมทั้ง เป็นข้อมูลให้ประชาชนและผู้สนใจได้ศึกษา เพ่ือเป็น
พ้ืนฐานการปฏิบัติตนในการร่วมกันรณรงค์สร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมที่ใสสะอาด ลดระดับการทุจริตประพฤติ
มิชอบในสังคมไทยให้เทียบเท่าระดับมาตรฐานสากลได้ต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือผลิตคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 

3.2 เพ่ือเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรให้เกิดความตระหนัก
ถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4. เป้าหมาย 

บุคลากรมีคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 
5. ระยะเวลา 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
 
 



- 37 - 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 
6.2 จัดท า (ร่าง) คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.3 ตรวจสอบความถูกต้อง 
6.4 จัดท าคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
6.5 แจกจ่ายให้บุคลากร 

7. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหาร           

ส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานน าไปเป็นองค์ความรู้ในการท างานให้เป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 
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โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี 
ล าดับที่ 1.2.1 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพครอบครัวมุสลิมจังหวัดปัตตานี   
2. หลักการและเหตุผล 
  สตรีเป็นผู้มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เพราะพลังสตรีมีถึงครึ่งหนึ่งของพลังมนุษย์ทั้ง
โลก แต่ได้ถูกละเลยในการน าศักยภาพที่มีอยู่ของสตรีมาใช้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งสตรีพยายามที่จะยกระดับเรื่อง
สิทธิ และความเสมอภาค เพ่ือแสดงออกถึงบทบาทและศักยภาพของสตรี ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างและ
เสนอแนะแนวทางในการสร้างความเจริญให้กับสังคมและประเทศชาติ ศักยภาพในการพัฒนาตนเอง ดังนั้น 
บทบาทของสตรีจะต้องเริ่มต้นจากการพัฒนาตนเอง โดยเริ่มจากครอบครัวของตนเองให้มีความเป็นอยู่ที่ดีมี
ความสุข จึงสามารถที่จะพัฒนากลุ่มองค์กร เพ่ือที่จะน าไปสู่การพัฒนาตนเองให้เข้าสู่การเป็นผู้น าในเรื่องของ
การมีส่วนร่วมในการสร้างกระบวนการ และก าหนดทิศทางในการพัฒนา ประกอบกับการที่มีสตรีจะต้องมีภาวะ
ผู้น า ในเรื่องของการเป็นผู้น าที่ดีในทุกด้าน มีศักยภาพในการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นตามล าดับ เฉก
เช่นเดียวกับสตรีมุสลิม  ซึ่งโดยปกติแล้วสตรีมุสลิมส่วนใหญ่ไม่นิยมออกไปท างานหรือประกอบอาชีพนอกบ้าน 
แต่ส่วนมากจะอยู่ดูแลครอบครัว คอยอบรมสั่งสอนสมาชิกในครอบครัว สตรีมุสลิมจึงขาดความรู้ ไม่ค่อยได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร แนวคิด รูปแบบเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ ที่ทันสมัย  ดังนั้นเพ่ือขจัดปัญหาสตรีมุสลิมขาดองค์
ความรู้ต่างๆ ไม่เท่าทันโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้ร่วมกับจังหวัด
ปัตตานี  วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, มหาวิทยาลัยฟาฏอนี, สภา
ความร่วมมือองค์การสตรีมุสลิมเพ่ือสันติภาพ และสมาคมสตรีไทยมุสลิมจังหวัดปัตตานี จัดท าโครงการพัฒนา
ศักยภาพของสตรีมุสลิมขึ้น เพ่ือพัฒนาศักยภาพบทบาทของสตรีมุสลิม และเพ่ิมพูนองค์ความรู้ด้านต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นความรู้ด้านศาสนา ความรู้ด้านการบริหาร การมีส่วนร่วมในสังคม การสร้างเครือข่าย และสร้างความ
เข้มแข็ง ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม ๒ กิจกรรม คือ 

1. กิจกรรมจัดงานวันพบปะมุสลีมะห์ ให้มีโอกาสรับฟังการบรรยายจากผู้ทรงคุณวุฒิ  และ
ร่วมกิจกรรมต่างๆ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่าง
กลุ่มสตรีด้วยกัน อันจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัว และสังคมอย่าง
สงบสุข 

2. กิจกรรมศึกษาดูงานของแกนน าสตรีมุสลิมเ พ่ือแลกเปลี่ยนความรู้  ความคิดเห็น 
ประสบการณ์ ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายของสตรีมุสลิม  
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มสตรีมุสลิม  
3.2 เพ่ือให้สามารถน าองค์ความรู้ ประสบการณ์มาปรับใช้ และถ่ายทอดให้กับกลุ่มสมาชิก

เครือข่าย และบุคคลในครอบครัวได้  
3.3 เพ่ือให้สตรีมุสลิมได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ระหว่างกัน 
3.4 เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ และสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรภาครัฐ 

ภาคเอกชน  และองค์กรภาคประชาชน 
  3.5 เพ่ือให้ครอบครัวมุสลีมะห์มีคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินชีวิต และเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับครอบครัว มุ่งเน้นให้เป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต ต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นทุกรูปแบบ 
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4. เป้าหมาย  
.4.1 กิจกรรมงานวันพบปะมุสลีมะห์  คือ  
- เครือข่ายสมาคมสตรีไทยมุสลิมของจังหวัดปัตตานี  
- เครือข่ายคณะกรรมการพัฒนาสตรีอ าเภอของจังหวัดปัตตานี  

 - นักเรียน/นักศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม และประชาชนทั่วไป   
                      4.2 กิจกรรมศึกษาดูงานแกนน าสตรีมุสลิมระดับอ าเภอ แกนน าสตรีมุสลิมระดับจังหวัด   
5. ระยะเวลา 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
 - กิจกรรมงานวันพบปะมุสลีมะห์ เดือนพฤษภาคม 

 - กิจกรรมศึกษาดูงานของแกนน า เดือนกรกฎาคม 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 กิจกรรมงานวันพบปะมุสลีมะห์ 
6.2 กิจกรรมศึกษาดูงานแกนน าสตรีมุสลิม 

7. งบประมาณ 
4,500,000 บาท 
 

8. สถานที่ด าเนินการ 
  8.1 กิจกรรมศึกษาดูงาน  

8.2 กิจกรรมงานวันพบปะมุสลีมะห์ ณ สถานที่ในจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 สตรีมุสลิมสามารถน าองค์ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ มาปรับใช้ในการด าเนินชีวิต 
และการดูแลครอบครัว  

10.2 องค์กรสตรีมีบทบาทในการพัฒนาสถาบันครอบครัวและสร้างสังคมให้สงบสุข 
10.3 เกิดความรักและความสามัคคี ท าให้สตรีมุสลิมเกิดพลังที่เข้มแข็ง 
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มาตรการ “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นอกสถานที่” 
ล าดับที่ 1.2.2 (1) 

 
๑.ชื่อโครงการ มาตรการ “เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้นอกพื้นที่” 
๒.หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีหน้าที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ทั้งจังหวัดในด้านเศรษฐกิจ และ
การแก้ไขปัญหาความยากจน ด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านสังคมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต การศึกษา นันทนาการและการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการที่ดี ด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคง และเสริมสร้างสันติสุข และด้านอ่ืน ๆ ตาม
อ านาจหน้าที่ จึงมีความจ าเป็นต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก รายได้ส่วนใหญ่ได้จากรัฐบาลจัดสรรให้ แต่
ไม่เพียงพอ จึงจ าเป็นต้องจัดหารายได้ในส่วนที่จัดเก็บเอง เช่น ค่าเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรม ค่าเช่าร้านค้าน้ าตก
ทรายขาว ค่าธรรมเนียมบ ารุง อบจ. จากผู้เข้าพักโรงแรม ค่าเช่าที่ตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ ค่าเช่าสถานีขนส่ง และค่า
ภาษีน้ ามัน เพ่ือจะได้งบประมาณในการพัฒนาพ้ืนที่ในจังหวัดปัตตานีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องวางแผนการเร่งรัดจัดเก็บและเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ 
๓.วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๑. เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
  ๒. เพ่ือน ารายได้ไปใช้ในการพัฒนาพ้ืนที่ตามข้อบัญญัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. การจัดเก็บรายได้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้             
๔.เป้าหมาย/ผลผลิต 
                     ๑. ผู้ประกอบการร้านค้าน้ ามัน 
  ๒. ผู้ประกอบการในเขตอุตสาหกรรม   
  ๓. ผู้ประกอบการร้านค้าบนน้ าตกทรายขาว 
  ๔. ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม 
  ๕. ผู้ประกอบการค้าในตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ (ตลาดโต้รุ่ง) 
  ๖. ผู้เข้าพักอาศัยบ้านพัก 
๕.พื้นที่ด าเนินการ 
                     ๑. เขตอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 
  ๒. ร้านค้าบนน้ าตกทรายขาว   
  ๓. โรงแรมในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
  ๔. ตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ (ตลาดโต้รุ่ง) 
  ๕. บ้านพักตามอ าเภอต่าง ๆ 
๖.   วิธีด าเนินการ 
                    เร่งรัดค่าเช่า ค่าตอบแทน โดยการออกติดตามและจัดเก็บตามสถานที่ตั้งของทรัพย์สินและ
รายได้ โดยประสานเป็นหนังสือและตามปฏิทินการออกติดตามและแผนการจัดเก็บรายได้ 
๗.   ระยะเวลาการด าเนินงาน 
    ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
๘.   งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



- 41 - 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

๙.   ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๑๐.   ตัวช้ีวัดผลผลิต 
                 ๑. ท าให้การจัดเก็บภาษีน้ ามันเพ่ิมข้ึน 
  ๒. ท าให้การเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าในเขตอุตสาหกรรมเพ่ิมขึ้นลดภาระในการมีลูกหนี้ค้างช าระ
  ๓. ท าให้การเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าร้านค้าบนน้ าตกทรายขาวเพิ่มขึ้น 
  ๔. ท าให้การเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ดินเขตอุตสาหกรรมเพ่ิมข้ึน 
  ๕. ท าให้การเร่งรัดจัดเก็บภาษีโรงแรมเพ่ิมข้ึน 
  ๖. ท าให้การเร่งรัดจัดเก็บค่าเช่าที่ดินตลาดเทศวิวัฒน์ ๒ (ตลาดโต้รุ่ง) เพิ่มขึ้น 
  ๗. ท าให้การเร่งรัดจัดเก็บค่าตอบแทนบ้านพักเพ่ิมข้ึน 
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โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูคุณภาพน้ า 
ล าดับที่ 1.2.2 (2) 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า 
2. หลักการและเหตุผล 
  ข้อมูลคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติของจังหวัดปัตตานีที่ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี จัดเก็บในแต่ละปีชี้ให้เห็นว่า คุณภาพน้ าในแม่น้ าปัตตานีในเขตอ าเภอเมืองปัตตานี
และบริเวณใกล้กับปากแม่น้ า มีคุณภาพน้ าอยู่ในเกณฑ์พอใช้ถึงเสื่อโทรม คุณภาพน้ าในล าคลองสาธารณะที่ไหล
ลงสู่แม่น้ าปัตตานีในเขตเทศบาลเมืองปัตตานี อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมถึงเสื่อมโทรมมาก และคุณภาพน้ าบริเวณ
ปากอ่าวปัตตานีอยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมาก นอกเหนือจากท่ีกล่าวไปแล้ว แหล่งน้ าธรรมชาติที่อยู่ในเขตชุมชนที่
มีความหนาแน่นแห่งอ่ืนก็จัดอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการเสื่อมโทรม เช่น ปากแม่น้ าสายบุรี คลองบางปู คลองตุยง 
เป็นต้น ซึ่งจากการเสื่อโทรมของคุณภาพน้ ากระทบต่อทั้งภาพลักษณ์ วิถีชีวิต รายได้ และสุขอนามัยของ
ประชาชนในจังหวัดปัตตานี 
  การแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าโดยการก่อสร้างระบบบ าบัดน้ าเสียรวม การใช้น้ าหมักจุลินทรีย์ 
การใช้จุลินทรีย์ก้อน (EM ball) หรือวิธีทางชีวภาพอ่ืนๆ เป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุ สิ่งส าคัญที่ท าให้การ
แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าเป็นไปอย่างยั่งยืน คือ ประชาชนเจ้าหน้าที่มีจิตส านึกความตระหนัก และความ
รับผิดชอบร่วมกัน จึงได้จัดท าโครงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า เพ่ือเป็น
การกระตุ้นเตือนและสร้างจิตส านึกท่ีดีในการรู้จักรักษาคุณภาพน้ า  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรู้กลวิธีในการจัดการคุณภาพน้ าขากกลุ่ม/
องค์กรที่ประสบความส าเร็จ รวมถึงการจัดการขยะมูลฝอยอย่างถูกวิธี เนื่องจากขยะมูลฝอยเป็นส่วนหนึ่งของ
ปัญหาคุณภาพน้ า 
  3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าธรรมชาติและแหล่งน้ าสาธารณะ 
  3.3 เพ่ือลดปริมาณน้ าเสียที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน 
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
5. ระยะเวลา 
  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 แต่งตั้งคณะท างานและประชุมวางแผน 
  6.2 ประสานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าร่วมโครงการ 
  6.3 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือให้ความรู้ในการจัดการคุณภาพน้ าอย่างถูกหลักวิชาการ 
  6.4 แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนในจังหวัดยะลา 
  6.5 เก็บตัวอย่างน้ าจากแหล่งน้ าในพ้ืนที่ด าเนินการ เพ่ือส่งตรวจและวิเคราะห์ 
  6.6 สรุปผล และท าสื่อประชาสัมพันธ์โครงการ 
7. งบประมาณ 
  50,000  บาท 
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8. สถานที่ด าเนินการ 
  ชุมชนและสถานศึกษาในพ้ืนที่แม่น้ าปัตตานี และรอบอ่าวปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนและ
ด าเนินกิจกรรมเพ่ืออนุรักษ์และฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า 
  10.2 ปริมาณแหล่งก าเนิดมลพิษลดลง 
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โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้น าในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 
ล าดับที่ 1.2.3 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้น าในพื้นที่จังหวัดปัตตานี                                       
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เล็งเห็นความส าคัญของผู้น าท้องที่ ผู้น าท้องถิ่นและผู้น า
ศาสนา  ประกอบด้วย ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น อิหม่าม กรรมการ
ประจ ามัสยิดในจังหวัดปัตตานี ในฐานะที่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน   
ต่าง ๆ และการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดียิ่งรวมทั้งเป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับนับถือจากประชาชน  
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ร่วมกับองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการพัฒนา
ศักยภาพของผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานีเป็นผู้ที่ให้ความรู้ และประสานความเข้าใจใน
ความเป็นอยู่ สภาพปัญหาในพ้ืนที่และสภาพทางการเมืองการปกครอง อันจะน ามาเพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์ 
อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดี เป็นชุมชนที่เข้มแข็งสามารถ
พ่ึงตนเองได้ ซึ่งจะต้องเป็นการสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นให้กับประชาชน โดยใช้
หลักการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง แนะน าประชาสัมพันธ์ และเป็นต้นแบบในการปฏิบัติตน เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นได้ได้ใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต ซึ่งจะส่งผลต่อความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น รวมทั้งในชุมชนมีความสุข ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน และเพ่ือให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 (7) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพ
ของประชาชน  (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี  โดยด าเนินการฝึกอบรมสัมมนา และทัศน
ศึกษาดูงานในท้องถิ่นอ่ืนที่มีสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตและความเป็นอยู่ที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนา
บ้านเมือง เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  เพ่ือให้ผู้น าท้องถิ่นและผู้น าท้องที่ได้ศึกษาหลัก
วิชาความรู้หลักศาสนา และน าแนวทางการพัฒนามาจากประสบการณ์  จากการทัศนศึกษาดูงานมาบูรณาการ  
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งและพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมและด้านอ่ืนๆ 
ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญก้าวหน้าให้ทันต่อสภาพทางการเมือง
การปกครองของประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน 
  3.2 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ศึกษาเรียนรู้และได้สัมผัสการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นจริง จาก
การทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ และน าประสบการณ์มาบูรณาการในการพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
  3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมสัมมนาได้น าหลักวิชาความรู้ทางด้านวิชาการและด้านศาสนา
จากการอบรมไปเผยแพร่ให้กับประชาชนในพ้ืนที่น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อันจะน าไปสู่ความสมานฉันท์  และ
สันติสุข 
  3.4 เพ่ือให้การบริหารงานและการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องอันส่งผลให้เกิด
การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.5  เพื่อสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมให้กับประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  และตระหนัก
ในการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และน าไปปฏิบัติในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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4. เป้าหมาย 
  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  ผู้บริหารท้องถิ่น  อิหม่าม  กรรมการ
ประจ ามัสยิดในจังหวัดปัตตานี  แบ่งเป็น 2 รุ่นๆละ  จ านวน  100  คน 
5. ระยะเวลา 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม  - เดือนกันยายน  ของทุกปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)   
6. วิธีด าเนินการ 
                     6.1จัดเวทีแสดงความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมและมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการฯ          
โดยตัวแทนผู้น าท้องที่และผู้น าท้องถิ่น จากทุกอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
  6.2 หน่วยงานจัดอบรมสัมมนาให้ความรู้โดยวิทยากร 
  6.3 ทัศนศึกษาดูงาน โดยมีการบรรยายระหว่างเดินทาง สถานที่หยุดพักปฏิบัติศาสนกิจ       
ที่พักกลางคืนตลอดการเดินทาง 
  6.4 ร่วมกิจกรรมพิธีทางศาสนากับเครือข่าย และมุสลิมต่างจังหวัด ตลอดจนแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นระหว่างเครือข่าย 
  6.5 แบ่งกลุ่มแยกย้ายเพ่ือร่วมกิจกรรมกับมุสลิมในพ้ืนที่ทางภาคเหนือ 
  6.6 ร่วมกันบริจาคทุนแก่ผู้ด้อยโอกาสโดยเป็นของผู้เข้าร่วมโครงการ 
  6.7 ส่งเสริมเยาวชนด้านการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาส  โดยการสนับสนุนให้เรียนต่อโดยให้
พ่ีกลับไปสอนน้อง 
  6.8 ร่วมวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ไข 
  6.9 สร้างตัวชีว้ัด 
  6.10 ประเมินและติดตามผล 
  6.11 รายงานผล 
7. งบประมาณ 

  2,000,000  บาท 
8. สถานที่ด าเนินการ 

8.1 หน่วยงานราชการหรือสถานที่ของเอกชน     
8.2 ทัศนศึกษาดูงานในจังหวัดต่าง ๆ ที่เหมาะสมของโครงการ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ 
การเมือง สังคม และ สิ่งแวดล้อม เพ่ือน ามาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีระบบ มีหลักเกณฑ์และถูกวิธี  
  10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ในการฝึกอบรมและประสบการณ์จากการทัศนศึกษา 
ดูงานมาปรับใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ให้กับชุมชนและท้องถิ่นในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  10.3 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถน าความรู้ทางด้านวิชาการ และด้านศาสนา เพ่ือมาบูรณา
การในการพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นชุมชนเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ น าไปสู่ความสมานฉันท์และสันติสุข 
  10.4 ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรู้ ความเข้าใจในหลักการบริหารงาน และการ
ประสานงานจากหน่วยงานอ่ืนๆ ส่งผลในการน ามาซึ่งการพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
               10.5 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมมีจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  และตระหนักใน
การปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถน าไปปฏิบัติในชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนอัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตี 
ล าดับที่ 1.2.3 (2) 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการฝึกอบรมครูผู้สอนอัลกุรอาน  ตามแนวกีรออาตี 
2. หลักการและเหตุผล   
  การให้การศึกษาแก่เยาวชน เพ่ือให้เป็นพลเมืองดีและ มีคุณภาพนับเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ  แต่การที่จะสร้างคนให้เป็นคนดี มีคุณภาพและมีจริยธรรมที่ดีงามนั้นเป็นเรื่องที่ยาก จึง
จ าเป็นต้องมีการฝึกฝนให้การอบรมเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน ประกอบกับสังคมไทยในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งจะเน้นหนักไปทางวัตถุมากกว่าจิตใจ  จึงเกิดปัญหาขึ้นมากมายในสังคม โดยเฉพาะ
ปัญหาการขาดความรู้ ขาดการจัดการเรียน การสอนทางด้านศาสนาให้แก่เยาวชนสู่วงกว้างต่อไป เช่น ปัญหา 
ยาเสพติด ปัญหาครอบครัว ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิต รวมทั้งผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนในอนาคต แนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น คือ การให้การศึกษาเกี่ยวกับอัลกุรอาน 
ซึ่งเป็นแกนหลักของการศึกษาในศาสนาอิสลาม เป็นหลักแห่งคุณธรรม จริยธรรม และน าหลักการปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นเครื่องมือสามารถขัดเกลาให้ประชาชนเป็นคนดี  มีจิตส านึกในการความท า
ความดี ช่วยลดปัญหายาเสพติด ปัญหาสังคม สร้างจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต ซึ่งการศึกษาในระดับนี้
นับวันจะมีการลดน้อยลงไป สังเกตได้จากสังคมเมือง ในปัจจุบันเยาวชนมุสลิมจ านวนมากที่ไม่สามารถอ่าน     
อัลกุรอานได้ จึงส่งผลต่อการด ารงชีวิต เช่นไม่มีคุณธรรมจริยธรรม ไม่มีหลักปฏิบัติด้านความเป็นอยู่ในการ
ประกอบสัมมาอาชีพ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เห็นความส าคัญ ถึงโครงการฝึกอบรม
ครูผู้สอนอัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตี ว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างทักษะ และวิธีการถ่ายทอดการ
อ่านอัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตีให้กับเยาวชน ซึ่งมีหลักปรัชญาส าคัญสามประการ คือ 1.รู้จัก 2.เข้าใจ และ 
3. อ่านได้ถูกต้องรวดเร็ว รวมทั้งการมีจิตส านึกที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักค าสอนของ อัล -อิสลาม อัน
จะน าไปสู่การพัฒนาคน และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยว รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมจะรับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคม รวมทั้งการเตรียมรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพ่ือให้เป็นไปตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ ให้แ ก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17 (8) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนา
ท้องถิ่น (18)  การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ต่อไป   
3. วัตถุประสงค์  
  3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักให้แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในการอ่านอัลกุรอาน 
ตามแนวกีรออาตีได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนด้วยวิธีที่เร็วและสะดวกลดปัญหาการไม่สามารถ
อ่านอัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตีได้   
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้มีการเรียนการสอนอัลกุรอานที่แพร่หลาย และถ่ายทอดให้เยาวชนรุ่นหลัง
ได้เรียนรู้สืบทอดต่อไป 
  3.4 เพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาสังคม และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวและภูมิคุ้มกันการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ต่อต้านยาเสพติด และการทุจริตของท้องถิ่น 
  3.5 เพ่ือเป็นหลักในการด ารงชีวิต และปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติตน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.  เป้าหมาย 
  ครูผู้สอนอัลกุรอานตามแนวกีรออาตีในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี แบ่งเป็น 2 รุ่นๆ ละ จ านวน 
100 คน 
5. ระยะเวลา  

ระหว่างเดือนมิถุนายน  - สิงหาคม  ของทุกปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)   
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดอบรมโดยใช้วิทยากร  
  6.2 จัดเวทีแสดงความคิดเห็นในการเตรียมความพร้อมและมีส่วนร่วมในการด าเนิน
โครงการฯ โดยประธานศูนย์จริยธรรมประจ าอ าเภอทุกอ าเภอในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
  6.3 รับสมัครครูผู้สอนอัลกุรอาน  ตามแนวกีรออาตี/ประชาชนในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี  
  6.4 ด าเนินการจัดฝึกอบรมครูผู้สอนอัลกุรอาน ใช้หลักสูตรการเรียนการสอนการอ่าน        
อัลกุรอานตามแนวกีรออาตี โดยวิทยากร 
  6.5 ทดสอบการอ่านอัลกุรอานโดยใช้วิทยากร 
  6.6 มอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรม 
                     6.7 ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการ
เข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ. 2557 
                     6.8  ด าเนินการระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 9 พ.ศ. 2553 
7. งบประมาณ 
  1,000,000 บาท 
8. สถานที่ด าเนินการ  
  หน่วยงานราชการหรือสถานที่ของเอกชน  
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
   10.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถอ่านอัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตีได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 
                     10.2 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถใช้เทคนิคในการถ่ายทอดการอ่านได้รวดเร็ว 
  10.3 ผู้เข้ารับการอบรมได้ส่งเสริมให้มีการอ่านอัลกุรอาน ตามแนวกีรออาตีได้แพร่หลายมาก
ยิ่งขึ้น 
  10.4 ได้มีแนวทางในการแก้ปัญหาสังคม เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ และมีภูมิคุ้มกันการ เข้า
สู่ประชาคมอาเซียน 
                        10.5 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมหรือประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดในด้านการแสดงความคิดเห็นการปฏิบัติงาน และการด าเนินงานตามโครงการต่างๆ 
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โครงการส่งเสริมการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี 
ล าดับที่ 1.3.1 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการส่งเสริมการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดปัตตานี 
2. หลักการและเหตุผล 

การพัฒนาศักยภาพผู้น าเด็กและเยาวชน ท าให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพ
ของประเทศ ผู้น าเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ต้องมีความรู้ที่เท่าทันความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ  ทั้ง
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กับเด็กและเยาวชนที่ส าคัญ คือ พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550” ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2551 มีผลใช้บังคับวันที่ 13 เมษายน 2551 ได้ก าหนดให้มีการ
จัดตั้ง สภาเด็กและเยาวชนในระดับต่างๆ ได้แก่ สภาเด็กและเยาวชนอ าเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภา
เด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย เพ่ือให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ด้านวิชาการ การศึกษา กีฬา วัฒนธรรม และจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน  ประสาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนไปสู่นโยบาย 
ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริต ต่อต้านการทุจริตและสร้างความตระหนัก
ให้เด็กเยาวชน มีจิตสาธารณะในการมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เพ่ือน าสู่การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ต่อไป 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ให้ความส าคัญกับการด าเนินงานของสภาเด็กและ
เยาวชน ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการสร้างจิตส านึกในการท างานร่วมกันอย่างซื่อสัตย์สุจริตและสามารถเข้ามามี
ส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตเพ่ือให้เกิดจิตสาธารณะ ในการพัฒนาชุมชนของตนเองให้อยู่ร่วมกันอย่าง
สามัคคี จึงได้ด าเนินการจัดท าโครงการส่งเสริมการด าเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีขึ้นมาเพ่ือ
สร้างองค์กรกลางของเด็กและเยาวชนในระดับจังหวัดท าหน้าที่เป็นตัวแทนของเยาวชนในชุมชนประสานกลุ่ม
ต่างๆ ภายในชุมชนรวบรวมสังเคราะห์ปัญหาความต้องการในการพัฒนาและข้อเสนอในการพัฒนาเยาวชน 
เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของเด็กและเยาวชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดปัตตานี  ให้มีการรวมกลุ่มกันท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กันอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดระบบการด าเนินงานอย่างเป็นระบบในรูปแบบของสภา
เด็กและเยาวชนเพ่ือส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและเป็นการสร้างจิตส านึกให้เกิดการต่อต้าน
การทุจริต ประพฤติชอบตลอดการสร้างจิตสาธารณะและร่วมกันสร้างความสามัคคีให้เกิดกับกลุ่มเยาวชนและ
ชุมชนของตนเองได้อย่างมีความสุขต่อไป โดยมีการจัดระบบการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ในรูปแบบของสภา
เด็กและเยาวชน และด าเนินการตามระเบียบกฎหมายที่ก าหนด 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเป็นการพัฒนากลุ่มแกนน าเยาวชนระดับจังหวัด  ให้มีทักษะความสามารถในการ
ท างานเป็นกลุ่มเป็นทีม และสร้างจิตสานึกในการมีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ตนเองและชุมชนอย่างเป็นธรรม 

3.2 เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนในจังหวัด  ได้มีบทบาทและมีพ้ืนที่ในการท า
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาตนเองและชุมชนอย่างต่อเนื่องเต็มศักยภาพ สามารถตรวจสอบการทางานของชุมชน เพ่ือ
ความสุจริตและยุติธรรม 

3.3 เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานทุกภาคส่วนในทุกระดับ  เห็นความส าคัญต่อการมี
บทบาท และมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมและป้องกันการ
ทุจริต 
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4. เป้าหมาย 
เยาวชน ในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 

5. ระยะเวลา 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

6. วิธีการด าเนินการ 
6.1 วางแผนและประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.2 จัดท าโครงการเพ่ือเสนอขออนุมัติโครงการ 
6.3 ด าเนินงานตามโครงการ 
6.4 ประเมินผลโครงการ 

7. งบประมาณด าเนินการ 
300,000 บาท 

8. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
10.1 กลุ่มแกนน าเยาวชน มีทักษะความสามารถในการท างานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้อย่างยั่งยืน 

สามารถถ่ายทอด ขยายผลให้แก่เยาวชนรุ่นน้องได้ 
10.2 กลุ่มเยาวชนในจังหวัดปัตตานี มีบทบาทและพ้ืนที่ในการท ากิจกรรม เพ่ือพัฒนาตนเอง

และชุมชนอย่างต่อเนื่อง อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีทุกภาคส่วนให้ความส าคัญและให้การสนับสนุน 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
ล าดับที่ 1.3.1 (2) 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการสร้างภูมิคุมกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในปัจจุบันการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาที่ท าลายสังคมอย่างรุนแรงและฝังรากลึก เป็นปัญหา
ที่สะท้อนวิกฤติการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคม ซึ่งการที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่า งยั่งยืนนั้นคนใน
สังคมต้องมีค่านิยมในการรักษาความดีและรู้สึกไม่ยอมรับพฤติกรรมทุจริตคอรัปชั่นและการโกงทุกรูปแบบ 
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน สังคมทุกยุคทุกสมัยได้ให้ความส าคัญในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมมาโดยตลอด 
ซึ่งปัญหาในสังคมที่ปรากฏให้เห็นบ่อยครั้งจะมาจากปัญหาของผู้ที่ขาดคุณธรรม จริยธรรม และสิ่งที่ส าคัญที่
คอยประคับประคองให้สังคมสามารถด ารงอยู่ได้จวบจนปัจจุบันคือการยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม  โดยเฉพาะ
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นที่เกิดขึ้นในองค์กรภาครัฐ ขาดการเอาใจใส่ การให้ความส าคัญ ซึ่งหากมีการปล่อย
ปละละเลยจะท าให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรและยังส่งผลกระทบถึงการพัฒนาประเทศชาติอีกทางหนึ่งด้วย  
  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) 
พ.ศ.2553 มาตรา 6 ที่ต้องการพัฒนาคนไทยให้เป็นคนที่สมบูรณ์ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา มีความรู้คุณธรรมจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข และมาตรา 
๒๕ ก าหนดให้ต้องส่งเสริมการด าเนินงานและจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ นั้น  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีโรงเรียนในสังกัด จ านวน 2 โรง ดังนั้นเพ่ือเป็นสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและ
เยาวชนโรงเรียนในสังกัดฯ (กิจกรรม “โตไปไม่โกง”) ขึ้น เพ่ือเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและค่านิยมที่ถูกต้องซึ่งจะ
เป็นรากฐานที่ส าคัญ ที่ท าให้เด็กและเยาวชนเติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ และเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหา
ทุจริตคอรัปชั่นที่ได้ผลที่สุดโดยการปลูกฝังจิตส านึกให้เด็กและเยาวชนรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต 
การยึดมั่นในความสัตย์จริงรู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มี
จิตส านึกเพ่ือส่วนรวม ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใด ๆ 
และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 
สุจริต  
  3.2 เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ไม่ยอมรับพฤติกรรมคอรัปชั่นและการ
โกงทุกรูปแบบ 
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสาธารณะ และพร้อมที่จะเสียสละประโยชน์ส่วนตน 
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
4. เป้าหมาย  

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
5. ระยะเวลา 

ช่วงปิดภาคเรียน (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
 
 
 

6. วิธีด าเนินการ 
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  6.1 อบรมสัมมนา โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ เช่น การฟังบรรยาย การอบรม
เชิงปฏิบัติการ การร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
  6.2 ประเมินผลโครงการ โดยการตอบแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
7. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 

หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี/ โรงแรมในจังหวัดปัตตานี/ โรงเรียนในสังกัด 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
10. ตัวช้ีวัด 
  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดรักความถูกต้อง มีความซื่อสัตย์สุจริต การยึดมั่นในความสัตย์จริง
รู้จักแยกแยะถูกผิดปฏิบัติต่อตนเองและผู้ อ่ืนโดยชอบ ไม่คดโกง มีจิตสาธารณะ มีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม 
ตระหนักรู้และค านึงถึงสังคมส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อตัวเองในการกระท าใด ๆ และพร้อมที่จะเสียสละ
ประโยชน์ส่วนตนเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
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โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนความรู้คู่คุณธรรม น าพาสู่อาเซียน 
ล าดับที่ 1.3.1 (3) 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนความรู้ คู่คุณธรรม น าพาสู่อาเซียน   
2. หลักการและเหตุผล 
   การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม  โดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
การจัดสภาพแวดล้อม สังคมแห่งการเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
ต่างๆของโลก ซึ่งมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของชาติ  
    หนึ่งในปัจจัยของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน คือ การ
ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ  โดยที่ก าหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาของการท างาน (มาตรา ๓๔ กฎบัตร
อาเซียน)  ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชากรของประชาคมอาเซียนสามารถติดต่อสื่อสารกันได้โดยตรงและ มีประสิทธิภาพ  
อีกทั้งยังเป็นการที่จะท าให้ประชาคมอาเซียนสามารถมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพในเวทีระหว่างประเทศที่
กว้างออกไปอีกด้วย (the  Blueprint  of  the  ASEAN  Socio-Cultural  Community) 
    ปัจจุบันภาษาต่างประเทศได้เข้ามามีบทบาทส าคัญในการศึกษาหาความรู้ของเยาวชนมากขึ้น 
และก าลังกลายเป็นเงื่อนไขหลักในการสอบคัดเลือกเพ่ือก้าวเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้น  ซึ่งนับว่าเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากนี้ ในปัจจุบันปัญหาการขาดคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทยได้ทวี
ความรุนแรง และมีความหลากหลายมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากสภาพแวดล้อม และ
การเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการพัฒนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไร้พรมแดน และปัญหาการ
ขาดคุณธรรมจริยธรรมของคนในสังคมยังส่งผลถึงเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคมอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ดังนั้นเพ่ือเสริมสร้างให้เยาวชนมีศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศและทักษะในการสื่อสารกับชาวต่างชาติ
รวมไปถึงการประพฤติปฏิบัติตนตามแบบฉบับของศาสนาอิสลาม กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เล็งเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษและคุณธรรมจริยธรรมที่เยาวชนพึง
ได้รับเพื่อพัฒนาตนเองและสังคมจึงได้จัดโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนความรู้ คู่คุณธรรม น าพาสู่
อาเซียน ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ,ภาษา
มลายู) และสอดแทรกหลักจริยธรรมอันดีตามหลักศาสนาอิสลาม 
  3.2 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ,ภาษา
มลายู)        
  3.3 เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักแสวงหาความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น 
4. เป้าหมาย  
  ฝึกทักษะการฟัง การอ่าน การพูด การเขียน ด้านภาษาอังกฤษนักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ร้อยละ ๑๐๐ 
5. ระยะเวลา 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
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6. วิธีด าเนินการ 
  6.1  ด าเนินการฝึกทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร   
ส่วนจังหวัดปัตตานี  
  6.2  ด าเนินการฝึกทักษะด้านการพูดภาษาอังกฤษ นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดปัตตานี  
  6.3  ด าเนินการฝึกทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี 
  6.4  ด าเนินการฝึกทักษะด้านการเขียนภาษาอังกฤษ นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี 
7. งบประมาณ 
   500,000 บาท   
8. สถานที่ด าเนินการ 
  สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจในการด ารงชีวิต  ตามหลักการของศาสนา
อิสลามมากข้ึน 
  10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ,มลายู)   
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.3 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าใจรูปแบบของการท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะในรูปแบบ
ของอิสลาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 54 - 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรม “ลูกเสือช่อสะอาด” 
ล าดับที่ 1.3.1 (4) 

 
๑. ชื่อโครงการ กิจกรรม “ลูกเสือช่อสะอาด”  
๒. หลักการและเหตุผล 
  กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดนโยบายในการเสริมสร้างทักษะการด ารงชีวิตของผู้เรียนเพ่ือให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด 
โดยมุ่งเน้นให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียน มีแนวทางกิจกรรมคือ เป็นกิจกรรมเชิงลึกที่
น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ ที่ท าให้ผู้เรียนเกิดมโนส านึก รู้ผิดชอบชั่วดี มีวิถีปฏิบัติอันดีงามในชีวิตจริง และมีส่วนร่วม
กิจกรรมอย่างจริงจัง ให้ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมทักษะชีวิตของผู้เรียน ให้มีคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ์๓ ด้าน คือ ด้านประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย และห่างไกลยาเสพติด    
  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี จึงจัดท ากิกรรมลูกเสือช่อสะอาด โดยสอดแทรกในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (ลูกเสือ)  
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๓.๑ เพ่ือให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความรู้ความเข้าใจ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ๓ ด้าน บทบาทหน้าที่พลเมืองตามหลักกฎหมาย ศีลธรรม การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  
  ๓.๒ เพ่ือให้ทราบหลักการแนวคิด และแนวทางวิธีการสร้างมาตรฐานทางสังคมต่อผู้กระท า
ทุจริตหรือเสี่ยงต่อการทุจริต ปลูกจิตส านึก การสร้างวัฒนธรรม ค่านิยมในสังคมที่ต่อการทุจริต  
๔. เป้าหมายของโครงการ  
  ลูกเสือส ารองและลูกเสือสามัญของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี    

๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน ปฏิบัติการในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(ลูกเสือ) โดยใช้เทคนิค
การฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ เช่น การฟังบรรยาย การอบรมเชิงปฏิบัติการ การร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็น จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
  ๖.๒ ประเมินผลการจัดกิจกรรม 
๗. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ   
๘. สถานที่เนินการ 
  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด 
  ลูกเสือส ารองและลูกเสือสามัญศึกษาของโรงเรียนในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจที่สามารถ
น ามาบริหารจัดการ ทราบถึงข้อก าหนดในการจัดตั้งลูกเสือช่อสะอาด แนวปฏิบัติส าหรับสมาชิกเครือเครือข่าย 
และการจัดท าข้อบังคับส าหรับสมาชิกของลูกเสือช่อสะอาด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

โครงการอบรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ล าดับที่ 1.3.3 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต                                                   
2. หลักการและเหตุผล 
  ในสภาพการณ์ปัจจุบัน  สังคมก าลังประสบวิกฤติต่างๆ มากมายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
การเมืองและศีลธรรม ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการแข่งขันกันของโลกแห่งวัตถุนิยม ที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์
ส่วนตนจนละเลยผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม เยาวชนขาดจิตส านึกในการเสียสละเพ่ือส่วนร่วม เกิดการเห็นแก่
ตัว จึงได้แสดงออกถึงพฤติกรรมอันไม่พึงประสงค์ อันเป็นผลให้เกิดปัญหาต่างๆตามมาอย่างมากมาย  ปัญหา
เยาวชน คือปัญหาหนึ่งที่เป็นผลกระทบจากการแข่งขันกันของโลกแห่งวัตถุนิยม  ดังที่เรารับรู้อย่างต่อเนื่องถึง
ปัญหาต่างๆของเยาวชน เช่น ยาเสพติด การพนัน ชู้สาว อันธพาลหรือการถูกชักน าไปสู่สิ่งที่ไม่ดีอ่ืนๆ เป็นต้น 
ซึ่งนับวันปัญหาเหล่านี้ยิ่งทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ต้องเข้ามาร่วมกันป้องกันและ
แก้ไข เพ่ือให้เยาวชนของเรามีพฤติกรรมที่เหมาะสม สามารถด ารงตนและป้องกันกลุ่มเพ่ือนและคนใกล้ชิดให้
ห่างไกลจากการตกเป็นเหยื่อของปัญหาต่างๆ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้ตระหนักและเห็นว่าการส่งเสริมให้ความรู้ อบรม
จริยธรรมหลักค าสอนให้แก่ชาวมุสลิมได้เรียนรู้อย่างลึกซึ้งจะเป็นภูมิคุ้มกันให้ประพฤติตนไปในทางที่
เหมาะสม เพ่ิมศักยภาพชาวมุสลิม น าความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ ชักน าประชาชนที่นับถือศาสนาอิสลามไปสู่
แนวทางที่ถูกต้อง ให้สังคมอิสลามเป็นสังคมที่สงบ สันติสุข ตามค าสอนของศาสนาอิสลาม บ่มเพาะให้เด็กและ
เยาวชน ให้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนร่วม เป็นกิจกรรมที่หน้าปลูกฝังการด าเนินชีวิตให้เป็นเยาวชนที่มีจิตอาสา 
ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจในชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติก าหนดแผน
และขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์การบริหาร    
ส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยกองแผนและงบประมาณ
ได้จัดท าโครงการอบรมจริยธรรมเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตขึ้นมา                                                                      
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตามวิถีศาสนาในสถานการณ์ต่างๆ 
3.2 เพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ และเสริมสร้างให้ผู้เข้ารับการอบรมมี

พฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทของศาสนา    
3.3 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดภูมิคุ้มกันที่ดีกับตนเอง สามารถน าหลักธรรมทางศาสนาไป

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ เช่น ห่างไกลจากยาเสพติด อบายมุข และสิ่งมึนเมาต่างๆ 
3.4 เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้ตระหนักถึงความส าคัญและบทบาทของการเป็นคนดี เช่น 

ลูกที่ดี ศิษย์ที่ดี เพ่ือนที่ดี พลเมืองที่ดี สร้างจิตส านึกให้เป็นเยาวชนที่เสียสละ มีจิตสาธารณะ และรับรู้
ความสามารถของตนในการเป็นคนดี 
4. เป้าหมาย 
  4.1 เป้าหมายหลัก นักเรียนตาดีกา เขตอ าเภอยะรัง จ านวน  180  คน 

4.2 เป้าหมายรอง แขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ผู้สังเกตการณ์และเจ้าหน้าที่ จ านวน 30 คน 
5. ระยะเวลา  

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

6. วิธีด าเนินการ 
 6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการท างานฝ่ายต่างๆ 
6.3 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนด าเนินงาน 
6.4 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6.5 ด าเนินกิจกรรม 
6.6 สรุปผล ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

7. งบประมาณ 
 40,000 บาท  

8. สถานที่ด าเนินการ 
 ณ มัสยิดในเขตอ าเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติตนตามวิธีทางศาสนาที่ถูกต้อง 
10.2 ผู้เข้ารับการอบรมมีพฤติกรรมที่ดีงามตามหลักมารยาทของศาสนา 

  10.3 ผู้เข้ารับการอบรมเกิดภูมิคุ้มกันที่ดี ท าให้สังคมสงบสุข 
  10.4 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกิดจิตส านึกเป็นบุคคลที่มีจิตสาธารณะ จิตอาสาในสังคมต่อไป 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเสริมสร้างสันติสุข   
ล าดับที่ 1.3.3 (2), 1.3.2 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการค่ายอบรมจริยธรรมเสริมสร้างสันติสุข   
2. หลักการและเหตุผล 
  ภายใต้บริบทของสภาพการณ์ในสังคมยุคปัจจุบัน ทั้งสภาพวิกฤตทางเศรษฐกิจและ
สิ่งแวดล้อม ที่เกิดขึ้นทั่วโลก และสภาพของสถานการณ์ความไม่สงบในพ้ืนที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้      
การสร้างความสัมพันธ์ สร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา นับว่าเป็นสิ่งส าคัญ
ในการอยู่ร่วมกันของคนในพ้ืนที่ ทั้งนี้อาจเป็นแนวทางในการลดปัญหาความขัดแย้งได้อีกทั้งการสร้างเสริม
โอกาสให้เยาวชนได้เกิดกระบวนการเรียนรู้ จะเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับกลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่ได้เรียนรู้
กว้างไกลมากขึ้นกว่าชุมชนหรือสังคมของตนเอง อันจะน าไปสู่การปรับใช้ที่เหมาะกับบริบทของสังคมตนเอง 
เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความส าคัญมากของประเทศชาติและประชาชนมุสลิม ถือว่าผู้ที่สืบ
ทอดเจตนารมณ์เอกลักษณ์ วัฒนธรรมอันดีงามความเป็นบ่าวที่ดีของอัลลอฮฺ การพัฒนาคุณภาพเด็กและ
เยาวชนให้มีศักยภาพมีความพร้อมด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ พร้อมกับการเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม 
ยึดมั่นตามหลักการศาสนาอย่างเคร่งครัด ส่งเสริมการด ารงชีวิตในสังคมให้มีความเสียสละ จิตสาธารณะต่อ
สังคม เพ่ือน าไปสู่สังคมที่มีฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมให้เกิดสันติสุข   
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับชุมชนและ
มีอ านาจหน้าที่  จึงบูรณาการการท างานร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละดือรามัน ชมรมตาดีกาอ าเภอ
กะพ้อ ชมรมอิหม่ามประจ าอ าเภอกะพ้อ และกลุ่มพลังเยาวชนบ้านตะโละดือรามัน จัดโครงการค่ายอบรม
จริยธรรมเสริมสร้างสันติ เพ่ือสร้างการเรียนรู้ ทั้งการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีต่อกันในการอยู่ร่วมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรม เป็นการเพ่ิมพูนองค์ความรู้ เปิดโลกทัศน์ มีการปรับตัวที่จะอยู่ร่วมกันให้มีความสุขท่ามกลาง
สังคมพหุวัฒนธรรม พร้อมสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมเข้าไปในการใช้ชีวิตให้ข้อคิดต่างๆที่เยาวชนสามารถ
น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันพร้อมทั้งเปิดมีโอกาสร่วมท ากิจกรรม  ที่ส่งเสริมบทบาทความรับผิดชอบในการ
ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ ทั้งในเรื่องสังคมรวมไปถึงจริยธรรมให้กับเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดปัตตานี 
3. วัตถุประสงค ์ 

3.1 เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับวิชาศาสนา และแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง  ตามฉบับของ
ท่านนบีมูฮัมหมัด (ซล.) 

    3.2 เพ่ือวางรากฐานการปฏิบัติตนที่ถูกต้องในสังคม เสริมสร้างและพัฒนาจิตส านึกด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ให้มีพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์ มีจิตส านึกในการกระท าความดี รู้จักการให้การเสียสละ    
มีจิตสาธารณะในการอยู่ร่วมกันในสังคม และมุ่งท างานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด            
ตามแนวทางสันติสุข  

3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคี ความปรองดอง ในระดับชุมชนหมู่บ้าน ภาครัฐ ภาคเอกชน 
และในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น 

3.4 เพ่ือสร้างจิตส านึก และความตระหนักในการต่อต้านการทุจริต  
4. เป้าหมาย 
  4.1 เป้าหมายหลัก เด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ต าบลตะโละดือรามัน ต าบลกะรุบี ต าบล    
ปล่องหอย  อ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี รวมทั้งสิ้น 270 คน 

4.2 เป้าหมายรอง แกนน าเยาวชน ครูพ่ีเลี้ยง แขกผู้มีเกียรติ  ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่ 
จ านวน 60 คน 
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5. ระยะเวลา  
  เดือนเมษายน (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการท างานฝ่ายต่างๆ 
6.3 ประชุมคณะท างานเพ่ือวางแผนด าเนินงาน 
6.4 ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
6.5 ด าเนินกิจกรรม 
6.6 สรุปผล  ประเมินผล และรายงานผลการด าเนินงาน 

7. งบประมาณ 
  150,000 บาท 
8. สถานที่ด าเนินการ 
  ณ มัสยิดในเขตอ าเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการและแกนน าเยาวชนอ าเภอกะพ้อมีความรู้ ประสบการณ์ และ
แนวความคิดในการบริหารงานให้เหมาะสมทันเหตุการณ์ในสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปของชุมชน
สามารถน ามาถ่ายทอดแก่เยาวชนในพื้นท่ีได้ 

10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าหลักธรรมไปปรับใช้ในการด าเนินชีวิตได้  มีเครือข่ายเกิด
ความส าพันธ์ที่ดี กับหน่วยงานอ่ืน มีการเชื่อมสัมพันธไมตรี แลกเปลี่ยน เรียนรู้ ประสบการณ์ แนวคิดและ
วิธีการปฏิบัติงาน 
  10.3 เยาวชนมีจิตส านึกด้านคุณธรรมและจริยธรรม สามารถน าความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ใน
การด าเนินชีวิตและมุ่งท างานเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุข มีจิต
สาธารณะต่อสังคม เป็นพลเมืองดีของประเทศชาติก่อให้เกิดสันติสุขอย่างแท้จริง 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

โครงการอบรมนักเรียนและเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ล าดับที่ 1.3.3 (3) 

 
1. ชื่อโครงการ   โครงการอบรมเยาวชนเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
2. หลักการและเหตุผล 
  ในสภาวะปัจจุบันสังคมมีความเจริญก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศด้วยวิทยาการสมัยใหม่   
คนส่วนใหญ่ยึดติดอยู่กับความส าเร็จทางวัตถุกันมาก ขาดความเอาใจใส่ในเรื่องศาสนา ศีลธรรม ประเพณี 
วัฒนธรรมท้องถิ่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ท าให้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดโดยเฉพาะ
เยาวชนส่วนหนึ่งเป็นปัญหาที่ต้องแก้ไขศีลธรรม คุณธรรม และบนพ้ืนฐานความกตัญญู เริ่มจากสังคมเล็กๆ 
ก่อนคือสถาบันครอบครัว หากได้รับการเรียนรู้ อบรม ปลูกจิตส านึกในเรื่องศีลธรรมคุณธรรมแล้วเยาวชนก็จะ
สามารถเป็นบุคคลที่มีคุณภาพ เก่ง ดี มีประโยชน์ เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วปัญหาต่างๆ เช่น ยาเสพติด รักก่อนวัยอัน
ควร ปัญหาต่างๆก็จะลดลง  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เล็งเห็นความส าคัญ จึงได้จัดท าโครงการอบรม
เยาวชนเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี เพ่ืออบรมเยาวชนให้มีคุณธรรมจริยธรรม         
ลดความเสี่ยงที่เยาวชนจะหันไปหายาเสพติด และเสริมสร้างความรู้ในเรื่องโทษภัยของยาเสพติด  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีบทบาทและมีโอกาสฝึกปฏิบัติท ากิจกรรมร่วมกัน     
  3.2 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ฝึกความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการรู้จักแบ่งปันซึ่งกันและกัน  
  3.3 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และการอยู่ร่วมกันใน
สังคม  

3.4 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีจิตส านึก และตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองและการมี
ส่วนร่วม 

3.5 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนักในความซื่อสัตย์ มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย 
4. เป้าหมาย  
  นักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๖  
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓  
5. ระยะเวลา 
  เดือนมีนาคม - เมษายน (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 อบรมให้ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักเรียน 
  6.2 จัดกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์นอกสถานที่ ส่งเสริมให้รู้รักสามัคคี เสียสละ ช่วยเหลือ 
แบ่งปันและเห็นคุณค่าของการเสริมสร้างสังคมแห่งความดีมีคุณธรรม 
  6.3 ประเมินผลและสรุปผลโครงการเพื่อน าไปพัฒนาต่อไป 
7. งบประมาณ 

50,000 บาท 
8. สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
9. ผู้รับผิดชอบ 

โรงเรียนบ้านตะบิงตีงี กองการศึกษาศาสนา  และวัฒนธรรม 
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10. ตัวช้ีวัด 
  10.1 นักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตีงี ได้พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามค่านิยม ๑๒ ประการ 
มีลักษณะนิสัยอันพึงประสงค ์
  10.2 นักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตีงีมีพัฒนาการทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคมและ
สติปัญญา 
  10.3 นักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตีงีมีจิตส านึก ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 
  10.4 นักเรียนโรงเรียนบ้านตะบิงตีงีตระหนักในความซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย  
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กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 
ล าดับที่ 2.1.1 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “ประกาศเจตจ านงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี” 
2. หลักการและเหตุผล 

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้จัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาแล้ว 3 ฉบับ ปัจจุบันที่ใช้อยู่เป็นฉบับที่ 3 เริ่มจากปี พ.ศ. 2560 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งสู่การเป็น
ประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมเป็นสังคมมิติใหม่ที่ประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุกรูปแบบ  
โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์
ของชาติและประชาชนเพ่ือให้ประเทศไทยมีศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานา
อารยประเทศ โดยก าหนดวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต” มีเป้าหมายหลักเพ่ือให้
ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2564 ซึ่งการที่ระดับคะแนนจะสูงขึ้นได้นั้น การบริหารงานภาครัฐต้องมีระดับธรรมาภิ
บาลที่สูงขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนต้องมีพฤติกรรมแตกต่างจากที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  ไม่ใช้ต าแหน่ง
หน้าที่ในทางทุจริตประพฤติมิชอบ โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 

CPI) 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้โครงสร้างการจัดระเบียบบริหาร

ราชการตามหลักการกระจายอ านาจการปกครอง ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจจากส่วนกลางลงสู่ท้องถิ่นและ
เป็นกลไกหนึ่งในการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้เกิดความยั่งยืนรัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยยึดหลักแห่งการปกครอง
ตนเองตามเจตนารมณ์ของประชาชนในท้องถิ่น และส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลัก
ในการจัดท าบริการสาธารณะ รวมทั้งมีส่วนร่วมในการตัดสินใจแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ส่วนการก ากับดูแล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะท าได้เท่าที่จ าเป็นตามกรอบกฎหมายก าหนด และต้องเป็นไปเพ่ือการคุ้มครอง
ประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 

ทั้งนี้ ต้องยอมรับว่าปัญหาการทุจริตในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเรื่องที่มีค าครหา  ที่ได้
สร้างความขมขื่นใจให้แก่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งหากพิจารณาจ านวน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกอบกับมีปัจจัยนานัปการที่คอยยั่วยวนใจ  บั่นทอนความมีคุณธรรม 
จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริตของคนท างานราชการส่วนท้องถิ่นให้เหือดหายไป  และหากจะว่ากันไปแล้ว เรื่องใน
ท านองเดียวกันนี้ก็สามารถเกิดขึ้นกับคนท างานในหน่วยงานราชการอ่ืนได้เช่นเดียวกัน เพียงแต่คนท างาน ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมากและมากกว่าคนท างานในหน่วยราชการอ่ืน  ๆ จึงมีโอกาสหรือความ
เป็นไปได้สูงที่คนท างานในท้องถิ่น อาจต้องถูกครหาในเรื่องการใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบมากกว่า แม้ว่าโอกาส
หรือช่องทางที่คนท างานในท้องถิ่นจะใช้อ านาจให้ออกนอกลู่นอกทาง จะมีได้ไม่มากเท่ากับท่ีคนท างาน         
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

ในหน่วยงานราชการอ่ืน และมูลค่าของความเสียหายของรัฐที่คนท างานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
ก่อให้เกิดขึ้นก็อาจเป็นแค่เศษผงธุลีของความเสียหายที่เกิดจากการทุจริตของคนนอกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงเจตจ านง ทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างเห็นชัดเป็นรูปธรรม  ด้วยการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริหารงานด้วยความโปร่งใส มีความเข้มแข็งในการบริหารราชการ ตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลบังเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน  และยกระดับ
มาตรฐานในการป้องกันการทุจริตขององค์กรตนเองต่อไปให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือแสดงเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีด้วยการจัดท าแผนป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
4. เป้าหมาย 

4.1 ประกาศเจตจ านงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร อย่างน้อย 1 ฉบับ 
4.2 มีการประกาศเจตจานงการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารต่อสาธารณชน อย่างน้อย 1 

ครั้ง 
4.3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 4 ปี 

5. ระยะเวลา 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ประกาศเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์การบริหารส่วน

จังหวัดปัตตานี 
6.2 ประชุมส่วนราชการ/บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
6.3 จัดตั้งคณะท างานการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.4 ประชุมคณะท างานจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.5 จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.6 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.7 ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
6.8 รายงานผลการดาเนินงาน 

7. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานที่ด าเนินการ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน

จังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมีความโปร่งใส  สามารถ
ป้องกันการทุจริตของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ 

10.2 ลดข้อร้องเรียนการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
ล าดับที่ 2.2.1 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ“สร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน” 
2. หลักการและเหตุผล 

การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นกระบวนการหนึ่ง ของ
การบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดแรงกระตุ้นในการ
พัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ให้ความส าคัญในเรื่องการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการบริหารงานบุคคลโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดปัตตานีเรื่องหลั กเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มาของมาตรการสร้างความ
โปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนมีความโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถ
ตรวจสอบได้ 
4. เป้าหมาย 

ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลูกจ้างประจ า 
5. ระยะเวลา 

ช่วงระยะเวลาเดือนมีนาคม – เมษายน และเดือนกันยายน - ตุลาคม (ปีงบประมาณ 2561 - 
2564) 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจ า องค์การหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยแต่งตั้งปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประธาน
กรรมการและหัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการ
เจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจ า  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยประกอบด้วยประธานกรรมการหัวหน้าส่วนและผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
กรรมการ และข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการ 

6.3 ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการที่ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณา
ไว้ โดยเจ้าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานและความเป็นธรรมของการปริมาณผลการ
ปฏิบัติราชการ 

6.4 คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดรวบรวมและเสนอผลการพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการให้แก่
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

6.5 คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรอง การ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเสนอมาโดยใช้หลักเกณฑ์ตามที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดปัตตานีเรื่องหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขเกี่ยวกับการก าหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์กาบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2558 
ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2558 
7. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนที่โปร่งใสเป็นธรรมตรวจสอบได้ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)” 
ล าดับที่ 2.2.1 (2) 

 
1. ชื่อโครงการ มาตรการ “สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล (ถือปฏิบัติตามระเบียบ)” 
2. หลักการและเหตุผล 

ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็น
บุคลากรที่มีความส าคัญต่อองค์กร โดยการขับเคลื่อนการพัฒนางานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี      
ให้มีศักยภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประชาชน การพัฒนางานขององค์กรจะ
บรรลุผลได้ต้องเริ่มมาจากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญในการพัฒนางานให้มีคุณภาพจะต้องมี
มาตรฐานในการท างานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีมาตรการในการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบการ
ท างานได ้ด้านการพัฒนาระบบบริหารให้มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม เพ่ือน าไปสู่การสร้างมาตรฐานความโปร่งใส 
และการให้บริการที่เป็นธรรมตรวจสอบได้อย่างแท้จริงต่อไป 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พ.ศ.2540 มาตรา 45/1        
ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุข     
ของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและให้ค านึงถึง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ   
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2556 มาตรา 6 ที่ก าหนดให้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีนั้น ต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไข
เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลงวันที่  20 พฤศจิกายน 2545 และประกาศ
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่องหลักเกณฑ์  และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรม
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลง
วันที่ 14 ตุลาคม 2558 

ดังนั้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ เป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมในการท างาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบการทางานได้ จึงได้จัดให้มีมาตรการ
สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือก าหนดมาตรการด้านความโปร่งใสในการบริหารบุคคลขององค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัด 

3.2 เพ่ือให้การปฏิบัติงานบุคลากรมีรูปแบบ ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง โปร่งใสสามารถ 
ตรวจสอบได้ 

3.3 เพ่ือเป็นการป้องกันการทุจริตในการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติงานด้าน
บริหารงานบุคคล 

3.4 เพ่ือปรับปรุงกลไกการปฏิบัติราชการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด ให้มีประสิทธิภาพได้คนดี คนเก่งเข้ามาท างาน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

4. เป้าหมาย 
จัดท ามาตรการด้านการบริหารบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน 1 มาตรการ 

5. ระยะเวลา 
4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ก าหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน

ต าแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดปัตตานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 
2545 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

6.2 น าหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมาก าหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล 
6.3 ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล 
6.4 ด าเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล 
6.5 สรุปผลการด าเนินการบริหารงาน 

7. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานที่ด าเนินการ 
ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 ลดข้อร้องเรียนในการด าเนินการด้านบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ไม่น้อยกว่า 90 % 

10.2 บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความพึงพอใจต่อระบบและมาตรฐาน       
การบริหารงานบุคคลไม่ต่ ากว่าระดับ 3 

10.3 การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมีความโปร่งใส สามารถป้องกัน
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ได้ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู 
ล าดับที่ 2.2.1 (3) 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครู 
2. หลักการและเหตุผล 
  การพิจารณาความดีความชอบหรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู เป็น
กระบวนการหนึ่งของการบริหารผลการปฏิบัติราชการซึ่งใช้หลักการการให้รางวัลเป็นแรงจูงใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดแรงกระตุ้นในการพัฒนาผลงาน ซึ่งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ให้ความส าคัญในเรื่องการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู เป็นเรื่องล าดับต้นๆ ของเรื่องการ
บริหารงานบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการใช้ดุลพพินิจของผู้บังคับบัญชาในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ราชการของผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัด
ปัตตานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่  ๒๙  ธันวาคม  ๒๕๕๘ ได้ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ด้วยเหตุผลนี้เองจึงเป็นที่มา
ของกิจกรรมการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู  
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลด้านการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูมีความโปร่งใส เป็นธรรม
และสามารถตรวจสอบได้ 
 
4. เป้าหมาย  

                        ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด 
5. ระยะเวลา 

ช่วงเวลา มีนาคม – เมษายน  และกันยายน – ตุลาคม (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
                 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการช่วยพิจารณากลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครู 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  6.3 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
  6.4 ประชุมคณะกรรมการทั้ง ๓ คณะ  
  6.5 ออกค าสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครู 
7. งบประมาณ 
    ไม่ใช้งบประมาณด าเนินการ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
   กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม 

10. ตัวช้ีวัด 
  มีการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มี
ความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรม “การจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงิน 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 

ล าดับที่ 2.2.2 (1) 
 

๑. ชื่อโครงการ  กิจกรรม“การจัดท ารายงานแสดงฐานะทางการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. 
๒๕๕๘  ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท าแสดงฐานะการเงิน และงบอ่ืนๆ ตามที่กรมส่งเสริ มการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสาร การสื่อสารและรวบรวมข้อมูลและเพ่ือเผยแพร่
ข่าวสารทางราชการ เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
                  ๑. เพ่ือให้เกิดความโปร่งใส มารถเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้ 

๒. การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถซักถามและตรวจสอบ
ได้  
                   ๓. เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ      
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
  4. การจัดท ารายงานมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
                     ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๕. พื้นที่ด าเนินการ 
                     กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๖. วิธีด าเนินการ 
                    จัดท างบแสดงฐานะและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน  การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ . ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยเปิดเผยเพ่ือให้ประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนด 
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
                 ๑. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่หรือผู้รับบริการ 
  ๒. มีการพัฒนาการบริหารด้านการเงินการคลังและงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓. บุคลากรกองคลัง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรม  “การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 

ล าดับที่ 2.2.2 (2) 
 

๑.   ชื่อโครงการ  กิจกรรม “จัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้าง ของกองคลัง บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 
๒.   หลักการและเหตุผล 
  ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ข้อ ๓ และ ข้อ ๔ ให้หน่วยรับตรวจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการตรวจเงิน
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๔ ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นหน่วยรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้
เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ หรือเงินอุดหนุน โดยจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดจ้างและบริหารพัสดุให้มีประสิทธิผล และมี
ประสิทธิภาพตรงตามวัตถุประสงค์ได้ผลคุ้มค่า บรรลุเป้าหมาย ทันเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ   
๓.   วัตถุประสงค์ของโครงการ 
                    ๑. เพ่ือให้ได้พัสดุที่มีคุณลักษณะตรงตามที่ต้องการ   
  ๒. เพ่ือให้ได้พัสดุที่มีคุณภาพดี ราคายุติธรรม การบริการเป็นธรรม ตรงความต้อ งการ         
ทั้งปริมาณ คุณภาพ ทันเวลา ตามล าดับความจ าเป็น เร่งด่วน 
  ๓. เพ่ือให้การใช้ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ จัดจ้างน้อยที่สุด ได้ผลประโยชน์มากที่สุด 
  ๔. เพ่ือให้บรรลุนโยบายและเป็นแนวทางการจัดซื้อ จัดจ้างครั้งต่อไป 
  ๕. การจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อ จัดจ้างมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
๔.   เป้าหมาย/ผลผลิต 
                     บุคลากรกองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๕.   พื้นที่ด าเนินการ 
                     กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๖.   วิธีด าเนินการ 
                  ๑. จัดท าแผนจัดหาพัสดุ   
  ๒. สอบทาน  แก้ไขและจัดท าแผน 
  ๓. อนุมัติแผน 
๗.   ระยะเวลาการด าเนินงาน 
    (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) โดยจัดท าแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เสร็จภายในวันที่ 
๑๕  ตุลาคม ของทุกปี       
๘.   งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.   ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

๑๐.   ตัวช้ีวัดผลผลิต 
                 ๑. ได้พัสดุที่มีคุณลักษณะตรงตามท่ีต้องการ 
  ๒. ได้พัสดุที่มีคุณภาพดี  ราคายุติธรรม  การบริการเป็นธรรม ตรงความต้องการ  ทั้งปริมาณ 
คุณภาพ  ทันเวลา ตามล าดับความจ าเป็น เร่งด่วน 
  ๓. ท าให้ทราบแหล่งผลิตหรือที่ขายพัสดุหรือผู้รับจ้างจัดท าพัสดุหรือรู้แหล่งวัตถุดิบ 
  ๔. เกิดความโปร่งใสในการด าเนินการจัดหาพัสดุในแต่ละขั้นตอนอย่างเปิดเผย มีหลักฐานการ
ด าเนินงานชัดเจน  และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม 
  ๕. ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากประกาศ อย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 72 - 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
ล าดับที่ 2.2.2 (3) 

 
1.ชื่อโครงการ กิจกรรม “ควบคุมการเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี” 
2.หลักการและเหตุผล 
  เพ่ือให้การบันทึกบัญชี การจัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือ
เป็นแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานในระบบบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงมี
กิจกรรมควบคุมให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายให้
ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ท าให้เกิดความคุ้มค่า และมีประสิทธิภาพลดข้อผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงิน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และด าเนินงานตามขั้นตอนของระเบียบ ประกาศกระทรวง
มหาดไทย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งถือเป็นเรื่องส าคัญที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องด าเนินการ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และมีความจ าเป็นต่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปัตตานี   
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1  เพ่ือให้บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ 
ประกาศ และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  3.2  เพื่อลดข้อผิดพลาดในกาปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 
  ๓.๓  การเบิกจ่ายเงินมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
4.เป้าหมาย 
  บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
5. ระยะเวลา 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
6.วิธีด าเนินการ 
  จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดหมู่รายจ่าย แยกแผนงาน           
แยกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ที่ตั้งไว้  
7.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่มีงบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรฝ่ายบัญชี กองคลัง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ 
และหนังสือสั่งการที่เก่ียวข้อง 
  10.2 ลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ที่อาจจะท าให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  10.3 เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานงบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรม “การพัฒนากระบวนการจัดหาพัสดุ  ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน  
งบประมาณ การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ” 

ล าดับที่ 2.2.2 (4) 
 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “การพัฒนากระบวนการจัดหาพัสดุ ความโปร่งใสในการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ       
การเบิกจ่ายเงินตามข้อบัญญัติ”  
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งก าหนดให้มี
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สูสงสุดกับ
ประชาชนและการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ ปี 2535 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558   
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือปรับปรุงการด าเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด 
  3.2 เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนในสังกัด 
  3.3 เพ่ือให้ทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
  3.4 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดหาพัสดุ 
  3.5 เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับประชาชนสามารถตรวจสอบได้  
  3.6 เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานให้โปร่งใส 
4. เป้าหมาย  
  ผู้บริหารโรงเรียน  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัด   
5. ระยะเวลา 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ตรวจสอบบุคลากรโรงเรียนในสังกัด  ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดหาพัสดุ
ของโรงเรียน 
  6.2 ปรับปรุงขั้นตอนการรายงานผลการจัดหาพัสดุ 
7. งบประมาณ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
  สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
10. ตัวช้ีวัด 
  ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรม “การจัดบริการการใช้สนามกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อให้เกิดความพึงพอใจแก่
ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ” 

ล าดับที่ 2.2.3 (1) 
 

1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “การจัดบริการการใช้สนามกลางองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเพื่อให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ประชาชนโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ” 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้บริหารจัดการการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี โดยการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน มีการจัดบริการ
ตามล าดับเพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ โดยในขั้นตอนการปฏิบัติภารกิจ
ค านึงถึงการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน สร้างความโปร่งใสในการบริการสาธารณะ และเพ่ือเป็น
มาตรการในการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น  
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือสร้างความโปร่งใสในการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้ประชาชน
ได้รับความพึงพอใจโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
4. เป้าหมาย  
  ประชาชนทั่วไป หน่วยงานต่างๆที่ขอใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในพ้ืนที่
จังหวัดปัตตานี  
5. ระยะเวลา 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ด าเนินการปฏิบัติงานบริการการใช้สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดย
ก าหนดขั้นตอนในการขอใช้สนาม เพ่ือความทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
  6.2 ประเมินมาตรฐานและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
  สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
10. ตัวช้ีวัด 
  ประชาชนได้รับความพึงพอใจ ในการใช้บริการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
และได้รับบริการโดยทัดเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 
ล าดับที่ 2.3.1 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการของกองคลัง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 
ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นที่มาของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือวางกรอบแนวทางบริหารราชการไว้ว่า “การบริหาร
ราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การ
กระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน” และเพ่ือให้การ
ด าเนินการดังกล่าว เป็นไปตามกรอบรวมทั้งทิศทางและแนวทางการบริหารราชการดังกล่า ว จึงได้มีการ
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดีตามแนวทางพระราชกฤษฎีกานี้ โดย
อย่างน้อยต้องมีหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานและการอ านวยความสะดวกในการตอบสนอง
ต่อความต้องการของประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง ปฏิบัติงาน
ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น งาน
ให้บริการจึงเป็นงานบริการแบบหนึ่งของระบบการบริการสาธารณะ ที่ผู้บริหารและพนักงานทุกท่านจะต้อง
ร่วมกันปรับปรุงและแก้ไขกระบวนการท างานเพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากที่สุด 
เมื่อประชาชนมารับบริการแล้วเกิดความประทับใจและพึงพอใจ รวมทั้งการลดขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติราชการ ท าให้เกิดความรวดเร็วในการตอบสนองความต้องการของประชาชน อ านวยความสะดวกเพ่ือ
งานบริการที่มีคุณภาพทั่วถึงและแก้ไขปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้กับ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือให้สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นได ้
  3.3 เพ่ือปรับทัศนคติ  วิธีคิด  วิธีการท างานของบุคลากรให้ค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  3.4 เพ่ือให้การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถ
วัดผลการด าเนินงานได้ 
4. เป้าหมาย 
  ประชาชนในเขตพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และผู้ที่มาติดต่อราชการกับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
5. ระยะเวลา 

ตลอดปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
6.วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการเพื่อขออนุมัติ 
  6.2 จัดให้การประชุมคณะท างานปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

  6.3 จัดท าประกาศกระบวนงานบริการปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการและประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
  6.4 ด าเนินการจัดท ากิจกรรมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
       6.4.1 ปรับปรุงแผนผังก าหนดผู้รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน 
       6.4.2 ปรับปรุงป้ายแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชน 
       6.4.3 จัดท าเอกสาร/แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
       6.4.4 จัดให้มีกล่อง/ตู้รับความคิดเห็นของประชาชน 
       6.4.5 จัดท า/เตรียมแบบฟอร์มค าร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่าง การกรอกแบบฟอร์มทุกงาน
บริการ 
       6.4.6 จัดท าค าสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการ โดยจัดให้มีการบริการแก่
ประชาชนทั้งเวลาท าการ ช่วงพักกลางวันและในวันหยุดราชการ 
       6.4.7 การมอบอ านาจการตัดสินใจ การอนุญาต การอนุมัติ การรักษาราชการแทน 
  6.5 มีการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการ 
  6.6 มีการติดตามประเมินผลโครงการลดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ เพ่ือน า
จุดบกพร่องในการจัดท าโครงการมาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการให้บริการที่ดียิ่งขึ้นอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ประชาชนได้รับการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 
  10.2 สามารถตรวจสอบความต้องการของประชาชน รับรู้สภาพปัญหาและแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนได ้
  10.3 มีทัศนคติ วิธีคิด วิธีการท างานของบุคลากรค านึงถึงผลลัพธ์ในด้านการบริการ
ประชาชนผู้มาติดต่อขอรับบริการ 
  10.4 การปฏิบัติราชการมีมาตรฐานการบริการสาธารณะที่ชัดเจน มีความโปร่งใส สามารถ
วัดผลการด าเนินงานได้ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “การออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  และหัวหน้าส่วนราชการ” 

ล าดับที่ 2.3.2 (1) 
 

1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “ออกค าสั่งมอบหมายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีปลัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และหัวหน้าส่วนราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นหน่วยงานบริหารราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รูปแบบหนึ่งที่มีอ านาจหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้งที่เป็นหน้าที่ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 หน้าที่
ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 
และหน้าที่ตามกฎหมายอ่ืนที่ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ต้องท าอีกมากมายในการให้บริการ
สาธารณะแก่ประชาชนผู้มารับบริการติดต่อกับหน่วยงานต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้นมักจะประสบ
ปัญหาด้านการอ านวยความสะดวกในการติดต่อราชการเนื่องจากภารกิจมีมากมายไปรวมอยู่กับฝ่ายผู้บริหารไม่
มีการกระจายอ านาจหรือมอบหมายอ านาจหน้าที่ในการสั่งการอนุมัติอนุญาตไปยังหัวหน้าหน่วยงานระดับ
ส านักกองและฝ่ายต่างๆซึ่งเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการให้บริการท าให้การบริการเกิดความล่าช้าประชาชนไม่ได้
รับความสะดวกอันอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการกระท าการทุจริตประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการของ
เจ้าหน้าที่ส่งผลให้ระบบการให้บริการภาครัฐเสื่อมประสิทธิภาพ 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา 45/1 ที่ก าหนดให้การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องเป็น ไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 6 และมาตรา 37 ที่ก าหนดให้การบริหารราชการ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชนและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความ
จ าเป็นประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการการบริหารงานมี
ประสิทธิภาพคุ้มค่าพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 39/1 วรรคสี่อ านาจในการ
สั่งอนุญาตการอนุมัติหรือการปฏิบัติราชการที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะพึงปฏิบัติหรือด าเนินการตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อบัญญัติหรือค าสั่งใดมาตรา 39 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามกฎหมายและเป็น
ผู้บังคับบัญชาข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดมาตรา 39/1 อ านาจหน้าที่ในการสั่งหรือ
การปฏิบัติราชการของรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้เป็นไปตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
มอบหมายมาตรา39 วรรคสอง ก าหนดให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและ
ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดรองจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและรับผิดชอบควบคุมดูแลราชการ
ประจ าขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายและมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่มีกฎหมายก าหนด
หรือตามที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายประกอบกับประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานี เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด 

ดังนั้นเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนลดขั้นตอนการให้บริการและไม่สร้างเงื่อนไขข้ันตอนที่มีความยุ่งยากจึงจ าเป็นต้องมี
มาตรการการมอบหมายอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขึ้น 
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3. วัตถุประสงค์ 
3.1 เพ่ือเป็นการลดขั้นตอนการให้บริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วเป็นธรรม

ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการจากหน่วยงาน 
3.3 เพ่ือเป็นการกระจายอ านาจการตัดสินใจในการสั่งอนุญาตอนุมัติของผู้บริหารทุกระดับ 
3.4 เพ่ือป้องกันการผูกขาดอ านาจหน้าที่ในการใช้ดุลพินิจอันอาจเป็นเหตุแห่งการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบในต าแหน่งหน้าที่ราชการ 
4. เป้าหมาย 

จัดท าค าสั่งมอบหมายงานของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจ านวน 4 ฉบับประกอบด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมายให้
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมายให้ปลัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดรองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดมอบหมาย
ให้รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบหมายให้หัวหน้าส่วนราชการ 
5. ระยะเวลา  
   4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564) 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 ออกค าสั่งมอบหมายงานในการสั่งอนุญาตอนุมัติตามกฎหมายระเบียบฯข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการ 

6.2 จัดท าหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการและผู้รับมอบอ านาจให้ปฏิบัติราชการแทน
รับทราบและถือปฏิบัติ 
  6.3 ให้ผู้รับมอบหมายงานตามค าสั่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามค าสั่งที่ได้รับมอบหมายใน
ทุกเดือน 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีค าสั่งมอบหมายงานให้ผู้ที่เก่ียวข้องปฏิบัติราชการแทน 
10.2 ประชาชนมีความพึงพอใจในบริการที่ได้รับอยู่ในระดับดี 

  10.3 ประชาชนได้รับความสะดวกและลดการผูกขาดอ านาจหน้าที่อันเป็นช่องทางแห่งการ
ทุจริต 
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มาตรการ “การมอบอ านาจ อนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการของโรงเรียนในสังกัด” 
ล าดับที่ 2.3.2 (2) 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “การมอบอ านาจอนุมัติ อนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการของโรงเรียนใน
สังกัด” 
2. หลักการและเหตุผล 
  การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการบริหารงานในด้านต่างๆ ภายใน
โรงเรียนในสังกัดนั้น เพ่ือเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานให้เกิดความคล่องตัว รวดเร็ว ซึ่งการ
พิจารณาเลือกหรือมอบหมายภารกิจและขอบข่ายของความรับผิดชอบที่จะมอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชา จะ
พิจารณาถึงความส าคัญ คุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถในการที่จะด าเนินการเรื่องนั้นเป็นอย่างดี  ด้วยความ
รอบคอบและเหมาะสม  เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนในสังกัดเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการ   
  ดังนั้น การด าเนินการของหน่วยงานต้องมีการปรับให้เข้ากับสภาพสั งคมและทันต่อ
สถานการณ์ที่จะบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การกระจายอ านาจการ
ตัดสินใจ การอ านวยความสะดวก  
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือให้การบริหารราชการของโรงเรียนในสังกัดขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
ภายใต้กรอบอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวดเร็วและเกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ราชการ 
4. เป้าหมาย  
  ผู้บริหารโรงเรียน  และข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด  
5. ระยะเวลา 
  4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 -2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าบันทึกเสนอเพ่ือพิจารณาขออนุมัติ อนุญาต แต่งตั้ง มอบหมาย ผู้บริหารโรงเรียน 
เพ่ือลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
  6.2 ด าเนินการออกค าสั่งฯ 
  6.3 ส าเนาค าสั่งฯ แจ้งผู้บริหารโรงเรียน ที่ได้รับมอบหมายทราบ 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ    
8. สถานที่ด าเนินการ 
  สถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  การบริหารราชการ การด าเนินงาน การปฏิบัติงานเกิดความคล่องตัวและรวดเร็ว ตลอดจน
การอ านวยความสะดวกและการให้บริการประชาชน บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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โครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ล าดับที่ 2.4.1 (1), 2.4.1 (3) 

 
๑. ชื่อโครงการ  เชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
๒. หลักการและเหตุผล 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้จัดโครงการเชิดชู
เกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการคัดเลือกครูดีเด่นจากโรงเรียนในสังกัดที่ซื่อสัตย์ สุจริต และน า
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ มาเป็นแบบอย่างในการท างาน
และการด ารงชีวิตเพ่ือรับเกียรติบัตร ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจและขวัญก าลังใจให้แก่ครูที่ใช้ แนวทาง
ดังกล่าวมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน และชีวิตประจ าวัน  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๒ โรง ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต
ใช้วิถีชีวิตตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง  จึงได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  ๓.๑ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และสามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  
  ๓.๒ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์
สุจริต 
  ๓.๓ เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการใช้วิถีชีวิตตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๓.๔ เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
๔. เป้าหมาย  
  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี   
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
  -  ช่วงปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖1  ระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม  ๒๕๖1 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ด าเนินการการสรรหาการเสนอชื่อครูโดยครูเสนอชื่อตนเองหรือผู้อ่ืนเสนอชื่อก็ได้ตาม
แบบเสนอชื่อครูผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต 
  ๖.๒ ด าเนินการการสรรหาการเสนอชื่อครูโดยครูเสนอชื่อตนเองหรือผู้อ่ืนเสนอชื่อก็ได้ตาม
แบบเสนอชื่อครูผู้มีการใช้วิถีชีวิตตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๓ ผู้เสนอชื่อจัดส่งเอกสารพร้อมแบบเสนอชื่อ ประวัติและผลงาน โดยคณะกรรมการจะ 
ด าเนินการพิจารณาคัดเลือก 
๗. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 
 



- 81 - 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

๘. สถานที่ด าเนินการ 
  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี/ โรงแรมในจังหวัดปัตตานี/ โรงเรียนในสังกัด 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด 
  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตใช้วิถี
ชีวิตตามแนวหลักเศรษฐกิจพอเพียง และสร้างขวัญและก าลังใจให้กับข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรม “นักเรียนจิตอาสา” 
ล าดับที่ 2.4.2 (1) 

 
๑. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “นักเรียนจิตอาสา” 
๒. หลักการและเหตุผล 

ในปัจจุบันมีอาสาสมัครมากมายที่เป็นกลุ่มเยาวชนอาสาต่างๆ บัณฑิตอาสา ประชาชน และ
บุคคลทั่วไปที่เป็นอาสา ซึ่งมีจิตอาสาท างานเพ่ือประโยชน์ต่อ ชุมชน สังคม และประเทศชาติ โดยไม่หวัง
ผลตอบแทน หากอาสาสมัครเหล่านี้ ได้รวมตัวกันเป็นเครือข่ายอาสาสมัครที่ร่วมกันท างานด้วยจิตอาสา เพ่ือ
พัฒนาสังคม และประเทศชาติ อาสาสมัครเหล่านี้จะเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ 

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้เล็งเห็นความส าคัญในการสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร   
จึงจัดท า “โครงการนักเรียนจิตอาสา” โดยการน าเครือข่ายเยาวชนอาสา จากกลุ่มโรงเรียน แลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
แบ่งปันประสบการณ์ เพ่ือช่วยเสริมสร้างจิตอาสา และมีศรัทธาที่จะท างานอาสาสมัครด้วยความภาคภูมิใจ    
อันก่อให้เกิดความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันของประชาชนในชุมชน สังคม ชาติ และโลก เพ่ือเป็นการ
เสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ปรองดอง และเพ่ือประโยชน์สุขต่อประเทศชาติต่อไป จึงได้จัดท าโครงการ
ดังกล่าวขึ้น 
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

๓.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายอาสาสมัคร และเป็นศูนย์รวมอาสาสมัครสันติภาพ 
๓.2 เพ่ือฝีกฝน พัฒนาเยาวชนให้มีความรู้ และทักษะในการท างานในสถานที่จริง 
3.๓ เพ่ือรณรงค์ และส่งเสริมให้เยาวชน มีจิตวิญญาณแห่งการเป็นอาสาสมัครอุทิศตนในการ 

ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม 
๓.4 เพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่างอาสาสมัครสันติภาพในสถาบันการศึกษา ชุมชน และศาสนาแต่

ละศาสนาเพ่ือความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนาและประชาชนเพ่ือสันติภาพสันติสุข ของประเทศชาติ 
๔. เป้าหมาย  
  นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
๕. ระยะเวลาด าเนินการ 
  4  ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) 
๖. วิธีด าเนินการ 
  ๖.๑ ด าเนินการรับสมัครนักเรียนจิตอาสา 

๖.๒ จัดส่งเอกสารพร้อมแบบเสนอชื่อ โดยคณะกรรมการจะด าเนินการพิจารณาคัดเลือก
นักเรียนจิตอาสา 

๖.๓ ด าเนินการอาสาสมัครช่วยเหลือสังคม ตามความถนัดและความต้องการในแต่ละกิจกรรม 
  ๖.๔ มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนจิตอาสา 
๗. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๘. สถานที่ด าเนินการ 
  โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

๙. ผู้รับผิดชอบ 
  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
๑๐. ตัวช้ีวัด 

มีการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตวิญญาณแห่งการเป็นอาสาสมัคร
อุทิศตนในการท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์เพ่ือสังคม ของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์”  
ล าดับที่ 2.5.1 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ มาตรการ “ด าเนินการให้มีข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม” 
2. หลักการและเหตุผล 

 กระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดหลักเกณฑ์การด าเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า ข้อตกลงใน
การปฏิบัติราชการซึ่งเป็นการปฏิบัติราชการแนวใหม่ที่มีความส าคัญในการสร้างความ รับผิดชอบชองผู้บริหาร
เพ่ือที่จะก ากับการปฏิบัติราชการให้ประสบความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของานอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้ภารกิจชององค์กรมีการก ากับดูแล ควบคุม และการตรวจสอบการด าเนินการให้ 
เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต 

3.2 เพ่ือให้ผู้บริหารชององค์กรได้ก าหนด วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ระยะสั้นระยะยาวชอง 
องค์กรได้อย่างซัดเจนถูกต้องโดยค านึงถึงประโยชน์ชององค์กร 

3.3 เพ่ือเป็นก าหนดผลการด าเนินการชององค์กรและน่าไปปฏิบัติด้วยหลักคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือให้องค์กรประสบความส าเร็จและเกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
4. เป้าหมาย 
  คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
5. ระยะเวลา  
   4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
  จัดท าข้อตกลงในการประพฤติ และปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงผลประโยชน์ขององค์กร มิให้มี
การเรียกรับเงินพิเศษ เรี่ยไร ขอรับบริจาค เอ้ือประโยชน์ หรือเลือกปฏิบัติ  และปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ 
สุจริต ยุติธรรม มีคุณธรรม โดยการจัดท า  
7.  งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. สถานที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  องค์กรเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ 
องค์กรซึ่งเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
 
 
 
 



- 85 - 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต  
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 

ล าดับที่ 2.5.2 (1) 
 

1. ชื่อโครงการ มาตรการ “การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี” 
2. หลักการและเหตุผล 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 11  ตุลาคม  2559 ได้มีมติเห็นชอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ     ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอและให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) กรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อยกระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การจริตสูงกว่าร้อยละ 60  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี น าไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติและบังคับใช้ต่อไปและเพ่ือสร้างองค์กรภาคราชการให้
มีความโปร่งใส มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ควรเริ่มต้นด้วยการปลูกฝังสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการ มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค ท าให้
การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รวมทั้งตัวผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดท าโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์

3.1 เพ่ือจัดท าแผนแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

 
3.2 เพ่ือเชื่อมโยงกันระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา , แผนพัฒนาท้องถิ่น, แผนการ

ด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี กับแผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 
2564) 

3.3 เพ่ือปลูกฝังสร้างจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ   มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการ ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอ
ภาค ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ    

3.4 เพ่ือใช้แผนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นกรอบการด าเนินงานในด้ านการส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

3.5 เพ่ือก าหนดยุทธศาสตร์ โครงการ , แผนงาน , กิจกรรม, วัตถุประสงค์, ตัวชี้วัด,             
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดและมาตรการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

3.6 เพ่ือสร้างจิตรส านึก คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลให้เกิดข้ึนกับข้าราชการ  
3.7 เพ่ือสร้างเครือข่ายภาคประชาชนให้เกิดขึ้นภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

โดยการให้ความรู้ความเข้าใจในช่องทางการร้องเรียน/ กล่าวโทษ/ ร้องทุกข์/ ร้องเรียน การมีทัศนคติที่ดีต่อการ
เป็นผู้สอดส่องดูแลการเฝ้าระวังและการเข้ามามีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. เป้าหมาย 

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 
5. ระยะเวลา  
   4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี มีวิธีการด าเนินการดังต่อไปนี้  

5.1 แต่งตั้งคณะท างาน และคณะติดตามและประเมินผล การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

5.2 เสนอโครงการ เพ่ือขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น 
5.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสภาฯ, ข้าราชการ, พนักงาน, และลูกจ้างในสังกัด 

รับทราบ 
5.6 ประเมินผลและสรุปผล การด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 

2561 – 2564) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
7.  งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. สถานที่ด าเนินการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

 กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 

คณะผู้บริหาร, สมาชิกสภาฯ, ข้าราชการ, พนักงานจ้าง มีจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติราชการ มีจิตส านึกที่ดีในการให้บริการปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และเสมอภาค 
ท าให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ิมขึ้น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรม “การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายในที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพื่อการ
ตรวจสอบ  ควบคุม ดูแลการปฏิบัติราชการ” 

ล าดับที่ 2.5.2 (2) 
 

1. โครงการ กิจกรรม “การให้ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายในที่ได้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่เพ่ือการ
ตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลการปฏิบัติราชการ” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชาการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ข้อ 131 (6) หน่วย
ตรวจสอบภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงิน
ทุกประเภท  ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี   
3. วัตถุประสงค ์
                    3.1 เพ่ือให้เกิดความถูกต้องของตัวเลข เอกสาร หลักฐานทางการเบิกจ่าย  
           3.2 เพ่ือรายงานการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
  3.3 เพ่ือให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน 
4. เป้าหมาย 
                     4.1 ใบเสร็จรับเงินทุกหมวด ทุกประเภท 
  4.2 ใบน าส่งเงิน 
  4.3 ใบสรุปใบน าส่งเงิน 
  4.4 ฎีกาหลังการเบิกจ่ายเงิน 
5. ระยะเวลา 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
                    จัดเตรียมใบเสร็จรับเงินทุกหมวด ทุกประเภท ใบน าส่งเงิน สรุปใบน าส่งเงิน ฎีกาหลังการเบิก
จ่ายเงิน เพ่ือให้หน่วยตรวจสอบภายในด าเนินการตรวจสอบตามแผนการปฏิบัติงาน 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
                     กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                 10.1 การตรวจสอบใบเสร็จรับเงินทุกหมวด  ทุกประเภทมีความถูกต้องของตัวเลข 
  10.2 ใบน าส่งเงินมียอดตรงตามใบเสร็จรับเงิน 
  10.3 มีการสรุปแหล่งเงินรายได้จากการจัดเก็บจากใบน าส่งเงิน 
  10.4 ฎีกาหลังการเบิกจ่ายเงินมีความถูกต้องตามเอกสาร และหลักฐานการเบิกจ่าย และมี
ความถูกต้องตามระเบียบฯ 

 
 
 



- 88 - 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
ล าดับที่ 2.5.3 (1) 

 
1. โครงการ มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน”  
2. หลักการและเหตุผล  

 ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีมีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชน  สามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอ
ข้อคิดเห็น ซึ่งสามารถยื่นค าร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบ อินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้ง
เบาะแสด้วยตนเอง ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไข
ความเดือดร้อนของประชาชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียน
ประจ าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีรวมถึงจัดท าคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีขึ้น เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 3. วัตถุประสงค์  

 3.1 เพ่ือจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ  
 3.2 เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต

เป็นไปตามข้ันตอนการ ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง  
4. เป้าหมาย  
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน  
5. ระยะเวลา  

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน  
  6.2 จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพ่ือใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการ แก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
   6.4 เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก กระบวนการและข้ันตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ  
7. งบประมาณ 
   ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีตามคู่มือ ด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของ 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” 

ล าดับที่ 2.5.3 (2) 
 

1. โครงการ  มาตรการ “ด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมีบุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหา
เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีว่าทุจริตและปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่โดยมิชอบ”  
2. หลักการและเหตุผล  
  สืบเนื่องจากค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบได้ก าหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือ
แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการ
สร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการ มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพ่ือ
สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 ก็ได้
ก าหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบใน ภาครัฐ เป็นนโยบายส าคัญของรัฐบาล เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีจึงได้จัดท า มาตรการ “การด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน กรณีมี
บุคคลภายนอกหรือประชาชนกล่าวหาเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีว่าปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ” ขึ้น ทั้งนี้ เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียได้ทราบช่องทางการ ร้องเรียนแนวทาง
การพิจารณารับเรื่องร้องเรียน และการตอบสนองต่อข้อร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของ  
ข้าราชการ และเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการช่วยสอดส่องและเฝ้าระวังมิให้เจ้าหน้าที่กระท าการ
ทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบนอกเหนืออ านาจที่ตนมีได้อีกทางหนึ่งด้วย 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้แก่ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชครูองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด บุคลากรทางการศึกษาใน องค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้างตามภารกิจและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมที่ดีและตระหนักถึงความส าคัญของภัยของการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  3.2 เพ่ือให้การตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่าง
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม  
4. เป้าหมาย  
  “เจ้าหน้าที่” หมายถึง ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานครูองค์การบริหารส่วน
จังหวัดบุคลากรทางการศึกษาในองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงานจ้างตามภารกิจ และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
5. ระยะเวลา  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
6. วิธีด าเนินการ  
  6.1 ด าเนินการก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการพิจารณาเรื่องร้องเรียนว่ามีมูลและเข้า
องค์ประกอบความผิด การทุจริตและประพฤติมิชอบหรือไม่  
  6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีเจ้าหน้าที่ทุจริตและปฏิบัติราชการตาม
อ านาจหน้าที่โดยมิชอบ  
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  6.3 ก าหนดช่องทางการร้องเรียน แจ้งเบาะแสข้อมูลเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และพัฒนาช่องทางการ ร้องเรียนให้ง่าย สะดวกและวิธีการคุ้มครองผู้ให้ข้อมูล เพ่ือเป็นหลักประกันและสร้าง
ความมั่นใจแก่ผู้ให้ข้อมูล ในการให้ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน  
  6.4 แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบผลและความคืบหน้าของการด าเนินการ ภายใน 
5 วัน  
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
8. สถานที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร         
ส่วนจังหวัดปัตตานี  
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ร้อยละของเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ที่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลลัพธ์            ภาค
ประชาชนมีบทบาทในการเฝ้าระวัง และติดตาม ตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่ 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

โครงการ : มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
ล าดับที่ 2.5.3 (3) 

 
๑. ชื่อโครงการ  มาตรการ “แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน” 
 

2. หลักการและเหตุผล 
  ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีนโยบายใช้หลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเสนอเรื่องร้องเรียน แจ้งเบาะแส เสนอข้อคิดเห็น       
ซึ่งสามารถยื่นค าร้องผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบอินเตอร์เน็ต ทางโทรศัพท์ หรือแจ้งเบาะแสด้วยตนเอง 

ฉะนั้น เพ่ือให้การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สามารถแก้ไขความ
เดือดร้อนของประชาขนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  จึงได้แต่งตั้งคณะท างานรับผิดชอบการรับเรื่องร้องเรียนประจ า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  รวมถึงจัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีขึ้น  เพ่ือด าเนินการมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่
รับผิดชอบได้ถือปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3. วัตถุประสงค ์
  ๓.1. เพื่อจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนต่างๆ 
  ๓.2. เพ่ือจัดให้มีมาตรการจัดการในกรณีได้รับทราบหรือรับแจ้งหรือตรวจสอบพบการทุจริต
เป็นไปตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 
   ๓.๓ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดและชุมชนในการท างานร่วมกัน 
  3.๔ เพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชุมชนกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
4.  เป้าหมาย/ผลผลิต 
  มีการมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเก่ียวกับเรื่องร้องเรียน 

๕.  พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๖.  วิธีด าเนินการ  
  ๖.๑  ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน 
  ๖.๒  จัดท าคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  ๖.๓  จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและด าเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม 
  ๖.๔ เผยแพร่กระบวนการและขั้นตอนในการด าเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสีย คู่สัญญา ประชาชนทั่วไป หน่วยงานภายนอกตลอดจน
บุคลากรภายในหน่วยงาน สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์จากกระบวนการและขั้นตอนดังกล่าวได้ตรงกับความ
ต้องการ 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 

4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  เจ้าหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนด าเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามคู่มือด าเนินการเรื่องร้องเรียนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
โดยปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องอย่างถูกต้อง   
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวส าหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
ล าดับที่ 3.1.1 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “จัดให้มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชน เข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า  
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆ ของรัฐ 

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี จึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้บริการ ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
โดยมีงานศูนย์บริการข้อมูลฝ่ายประชาสัมพันธ์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับผิดชอบ
ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตน
อย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับความเป็นจริง  ในการรักษา
ประโยชน์ของตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
4. เป้าหมาย 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จ านวน 1 แห่ง 
5. ระยะเวลา 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
6. วิธีการด าเนินการ 

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ

จัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ 
กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและตรวจสอบได้  ข้อมูล
ครบตามรายการที่ก าหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

7. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานที่ด าเนินการ 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารทางราชการได้หลายช่องทางมากขึ้น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

ล าดับที่ 3.1.1 (2) 
 

1. ชื่อโครงการ มาตรการ “การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 
2. หลักการและเหตุผล 

ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้ประชาชน เข้า
ตรวจดูได้ ณ ที่ท าการของหน่วยงานของรัฐโดยเรียกสถานที่ที่จัดเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารและให้บริการว่า  
“ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” โดยมีเจตนารมณ์ให้ประชาชนมีโอกาสอย่างกว้างขวางในการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการต่างๆ ของรัฐ  

ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีจึงได้ให้มีสถานที่ส าหรับประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารซึ่งได้รวบรวมไว้  โดยจัดเป็นศูนย์
ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้บริการ  ณ ศูนย์บริการร่วมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีโดยมีฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้ เพ่ือประชาชนจะได้สามารถรับรู้สิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่  ใน
การแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องตรงกับความเป็นจริง  ในการรักษาประโยชน์ของ
ตนต่อไป 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง 

3.2 เพ่ือเพ่ิมช่องทางให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
4. เป้าหมาย 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จ านวน 1 แห่ง 
5. ระยะเวลา 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 

6.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและจัดสถานที่ให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูล 
6.2 มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเป็นปัจจุบัน 
6.3 มีการจัดวางเอกสารข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ

การเงิน การจัดหาพัสดุ การค านวณราคากลาง รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่
กฎหมายระเบียบ กฎข้อบังคับที่ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ
ตรวจสอบได ้ข้อมูลครบตามรายการที่ก าหนด 

6.4 มีการจัดประชุมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

6.5 มีการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
6.6 มีบริการอินเตอร์เน็ตส าหรับให้บริการประชาชนทั่วไป 
6.7 มีการจัดเก็บสถิติผู้มารับบริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

7. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานที่ด าเนินการ 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี (ด้านข้างหอประชุมใหญ่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี) 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร         ส่วน
จังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับข่าวสารจากทางราชการได้อย่างทั่วถึง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 
ล าดับที่ 3.1.1 (3) 

 
1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “การออกระเบียบจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 
2. หลักการและเหตุผล 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ.ศ. 2540       
ซึ่งบัญญัติไว้ว่าภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด และ
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการบริหารราชการที่ดี พ.ศ. 2546 เรื่องหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส การ
มีส่วนร่วม สามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงจัดทาระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ว่าด้วย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ และประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการทาสาเนา
และการรับรองสาเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีขึ้น 

3.2 เพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดู  ศึกษา ค้นคว้า 
ตลอดจนเผยแพร่ จ าหน่ายจ่ายแจก รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 

3.3 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับประชาชนในการจัดระบบข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
3.1.1 ข้อมูลข่าวสารที่ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา 
3.1.2 ข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ 
3.1.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น 
3.1.4 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล 

4. เป้าหมาย 
4.1 ระเบียบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ           

จ านวน 1 ชุด 
4.2 ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เรื่อง ค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการ

รับรองส าเนาข้อมูลข่าวสารของศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จ านวน 1 ฉบับ 
4.3 แบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร จ านวน 1 ฉบับ 

5. ระยะเวลา 
4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 จัดท าร่างระเบียบฯ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอต่อผู้บริหาร เพ่ือพิจารณา

อนุมัต ิ
6.2 จัดท าร่างประกาศฯ เรื่องค่าธรรมเนียมการท าส าเนาและการรับรองส าเนาข้อมูลข่าวสาร 

เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
6.3 จัดท าร่างแบบค าร้องขอตรวจดูข้อมูลข่าวสาร เสนอต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

7. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานที่ด าเนินการ 
ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  องค์การบริหาร          

ส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

10.1 มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10.2 มีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วน ไว้ส าหรับอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
10.3 มีประชาชนขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารทางราชการ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
ล าดับที่ 3.1.1 (4) 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมให้ความรู้ตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
2. หลักการและเหตุผล 

 คุณธรรม จริยธรรมเป็นหนึ่งในหลักธรรมาภิบาลที่หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งพึงปฏิบัติเพ่ือให้
เกิดการบริหารจัดการที่ดีและส่งเสริมองค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ  ซึ่งรวมไปถึงความโปร่งใสการ
ท างานที่จ าเป็นต้องมีในทุกหน่วยงานโดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐ  โดยหนึ่งในแนวทางที่จะช่วยให้เกิดความ
โปร่งใสในการท างานคือการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 
มาตรา 58 บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้หรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของราชการว่า  “บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับ
ทราบข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น” และตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ระบุหลักการและเหตุผลของ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการว่าในระบอบประชาธิปไตย  การให้ประชาชนมีโอกาสกว้างขวางใน
การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการด าเนินการต่างๆ ของรัฐเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือที่ประชาชนจะสามารถแสดง
ความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ให้ประชาชนรับรู้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็วจากการท างานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่งซึ่งสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ดังนั้น เพ่ือเสริมสร้างให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความ
โปร่งใสในการท างานมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม น าความโปร่งใสสู่องค์กร เพ่ือให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีและตัวแทนชุมชนได้รับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของ
ราชการและเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส และเมื่อเกิดความเข้าใจแล้วจะสามารถขยายผล
บอกต่อไปยังผู้ใกล้ชิด สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีกับภาคประชาชน
ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตระหนักถึงความส าคัญของการมีคุณธรรม  จริยธรรมและความ
โปร่งใสในการท างานและมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ. 2540 
4. เป้าหมาย 

 ผู้เข้าร่วมอบรม  จ านวน 100 คน  (ตัวแทนส านัก/กอง ละ 3 คน หน่วยตรวจสอบภายใน 2 
คน รวมเป็นจ านวน 20 คน, ตัวแทนชุมชน จ านวน 80 คน) 
5. ระยะเวลา 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 

 ขั้นตอนที่ 1 ส ารวจความต้องการอบรม 
 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบหลักสูตร 
 ขั้นตอนที่ 3 ด าเนินกิจกรรม 
 ขั้นตอนที่ 4 วัดผลความรู้ 
 ขั้นตอนที่ 5 ติดตามและประเมินผล 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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7. งบประมาณ 
 10,000 บาท 

8. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
9. ผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 จ านวนผู้เข้าร่วมอบรม 
 10.2 ร้อยละของผลการเรียนรู้เฉลี่ย 

  10.3 ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
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มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
ล าดับที่ 3.1.2 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและหลากหลาย” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ .ศ . 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้าง และการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดท ามาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่
ส าคัญและหลากหลาย” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ง่ายและสะดวกมากข้ึน 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญและเข้าถึงง่าย 
3.2 เพ่ือให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย 
3.3 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวกมากยิ่งขึ้น 

4. เป้าหมาย 
มีข้อมูลประเภทต่างๆ เผยแพร่ต่อประชาชนในพ้ืนที่ และเข้าถึงได้โดยสะดวกมากกว่า 10 

ประเภทขึ้นไป 
5. ระยะเวลา 

4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารประเภทต่างๆ เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอกพ้ืนที่ ได้แก่ 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น 
- งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
- แผนการด าเนินงาน 
- แผนอัตราก าลัง 
- แผนการจัดหาพัสดุ 
- ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา 
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- ข้อมูลรายรับและรายจ่าย 
- งบแสดงฐานะทางการเงิน 
- รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น 
- รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าปี 
- รายงานผลคะแนนการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการ 
- ผลส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

7. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

8. สถานที่ด าเนินการ 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน

จังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง 
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โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ล าดับที่ 3.1.2 (2) 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
2. หลักการและเหตุผล 

ในภาวะสังคมปัจจุบัน ความเจริญก้าวหน้าด้านวิชาการ และเทคโนโลยีต่างๆ ก้าวหน้าไปมาก 
เครื่องมือสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูง การน าเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาใช้ใน
การด าเนินงานผ่านสื่อการประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ และรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการสรุปเพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจได้ง่ายในช่วงระยะเวลาสั้นๆ หรือช่วงระยะเวลาอันจากัดนั้น เป็นเรื่องที่ต้องปูพ้ืนฐาน  สร้าง
ความน่าเชื่อถือ และน่าสนใจให้กับกิจกรรม/โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้สามารถ
มองเห็นภาพหรือเห็นความเกี่ยวโยงกันของกิจกรรม/โครงการต่างๆ ได้ชัดเจนถูกต้อง ฉะนั้นการสร้าง
ความสัมพันธ์กับประชาชนต้องการให้ประชาชนเข้าถึงและมีส่วนร่วมรับรู้ในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี จึงจ าเป็นต้องพิจารณาในการเลือกสื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์นั้นๆ  การใช้สื่อเทคนิคและ
วิธีการเป็นอย่างไรบ้าง ในแต่ละข้ันตอนที่ต่างกันเป็นสิ่งส าคัญทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนยอมรับและให้ความร่วมมือ
สนับสนุน ซึ่งจะมีผลต่อการพัฒนาตามภารกิจ  บทบาท หน้าที่อย่างโปร่งใสและยุติธรรม  ประกอบกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ เน้นให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม มีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูล
โดยให้ประชาชนได้รับรู้ ซึ่งรัฐบาลให้ความส าคัญในการแก้ไขและขจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยต้องสร้าง
และยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล ประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใสหลักความมีส่วน
ร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า รวมทั้งให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เพ่ือความโปร่งใสของ
ภาครัฐ ซึ่งจะท าให้การบริหารประเทศและบริหารงานภาครัฐบรรลุเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล 
  พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ถึงฉบับที ่4) พ.ศ. 
2552 การปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ดังนั้น เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึง
ข้อมูลตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น  จึงได้จัดท าโครงการ
จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้ประชาชน
ได้รับทราบโดยผ่านทางสื่อประเภทต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์, สื่อวิทยุ, โทรทัศน์, สื่อ Social network ผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 

3.2 เพ่ือสร้างจิตส านึกให้เกิดการเรียนรู้ รับรู้ และเข้าใจในภารกิจการปฏิบัติงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีอย่างถูกต้องและโปร่งใส 

3.3 เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมและรับผิดชอบในภารกิจขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

3.4 เพ่ือน าเสนอผลงาน/โครงการโดดเด่นให้เป็นที่ทราบกันอย่างแพร่หลาย 
3.5 เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานีสื่อมวลชนและประชาชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

4. เป้าหมาย 
เพ่ือผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีให้แก่

ประชาชนโดยทั่วไปอย่างกว้างขวาง เช่น 
4.1 จัดท าวารสารรายงานประจ าปี เพ่ือรวบรวมภารกิจการด าเนินงานขององค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดปัตตานี 
4.2 จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และคู่มือการให้บริการ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
4.3 จัดท าบอร์ดและป้ายประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี 
4.4 จัดท า/ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
4.5 ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์/เว็บบอร์ด/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
4.6 อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม 

5. ระยะเวลา 
ภายในเดือนมีนาคม – กันยายน 4 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2564) 

6. วิธีด าเนินการ 
6.1 ขออนุมัติโครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี 
6.2 ผลิตสื่อประเภทต่างๆ เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้อย่างเหมาะสมตามภารกิจขององค์การ

บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างท าวารสาร ป้ายโปสเตอร์, ป้ายไวนิล, แผ่นพับและสื่อ
ประชาสัมพันธ์ การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 

6.3 ติดตามและประเมินผลโครงการ 
6.4 สรุปและรายงานผลการด าเนินการให้คณะผู้บริหารทราบ 

7. งบประมาณ 
200,000 บาท 

8. สถานที่ด าเนินการ 
ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
ประชาชนได้รับทราบ รับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เข้าใจถึงบทบาท ภารกิจของ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และมีความพึงพอใจในสื่อเอกสารในการประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า         
ร้อยละ 60 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
ของกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 

ล าดับที่ 3.1.2 (3) 
 

1.ชื่อโครงการ  โครงการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-จัดจ้างกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 
2.หลักการและเหตุผล 
  ตามมาตรา 9 (8)  แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 คณะกรรมการ
ข้อมูลข่าวสารของราชการก าหนดว่า ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ
รัฐ เป็นเอกสารที่หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดท าสรุปผล
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐเป็นรายเดือนทุก ๆ เดือน ให้มีรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่จัดซื้อหรือ
จัดจ้าง วงเงินที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง ราคากลาง วิธีซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการ
คัดเลือก และราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป และเลขที่  วันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงใน
การซื้อหรือจ้าง เพ่ือให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ กรณีเดือนใดไม่มีการจัดซื้อหรือจัดจ้าง หรือมีการยกเลิก
โครงการหรือสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างให้รายงานไว้ด้วยและตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มาตรา 23 ที่ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง ให้ส่วน
ราชการด าเนินการเปิดเผยและเที่ยงธรรม โดยพิจารณาถึงประโยชน์และผลเสียทางสังคม ภาระต่อประชาชน 
คุณภาพ วัตถุประสงค์ที่จะใช้  ราคา และประโยชน์ระยะยาวที่จะได้รับประกอบกันและเพ่ือให้การบริหาร
งบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดแก่ประชาชนในท้องถิ่น จึงมีความจ าเป็นต้องจัดโครงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ-
จัดจ้าง เพ่ือให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้างขององค์การบริการส่วนจังหวัดปัตตานีได้
ทุกโครงการและกิจกรรม 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามโครงการและ
กิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  3.2 เพ่ือเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถตรวจสอบได้ตามหลัก        
ธรรมาภิบาล 
  3.3 เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน 
  ๓.๕ การการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการจัดซื้อ  - จัดจ้างมีความโปร่งใส สามารถ   
ตรวจสอบได ้
4.เป้าหมาย/ผลผลิต 
   เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีที่ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2535 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2558 จ านวน 4 ช่องทาง ได้แก่ เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
วารสารและศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 
5.พื้นที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และชุมชนภายในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

6.วิธีด าเนินการ 
  6.1 รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุ เพ่ือจัดท าประกาศ  
  6.2 น าส่งประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เช่น ทางเว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เป็นต้น 
7.ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  
8.งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
9.ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10.ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผลผลิต   
    เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง 
  10.2 ผลลัพธ์ 
   - ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างไม่น้อยกว่า      
ร้อยละ 70 ของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้าง 
   - การจัดหาพัสดุเป็นไปอย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 
   - สามารถลดปัญหาการร้องเรียน การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างได้ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 
ล าดับที่ 3.1.3 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2550 มาตรา 7 ก าหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงานโครงการและอ่ืนๆ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการหน่วยงาน เว็บไซด์ของหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามภารกิจหลัก ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีได้ง่ายและสะดวกมายิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสะดวกยิ่งข้ึน 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

5. ระยะเวลา 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  
6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่ 

- บอร์ดส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อ/แถลงข่าว 
- ประกาศผ่านเว็บไซด์/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี 
- รายงาน TV 
- รายงานทาง Youtube ออนไลน์ 

7. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

8. สถานที่ด าเนินงาน 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัทธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนมีจ านวนมากขึ้น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 

ล าดับที่ 3.1.3 (2) 
 

1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “จัดให้มีช่องทางที่ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกองคลัง องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2550 มาตรา 7 ก าหนดให้หน่วยงาน
ภาครัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างองค์กร อ านาจหน้าที่ 
แผนงานโครงการและอ่ืนๆ  

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้ตระหนักและเห็นความส าคัญของการเผยแพร่
ข้อมูลที่ส าคัญ ๆ ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เพ่ือให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุก
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ หน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ท าการหน่วยงาน เว็บไซด์ของหน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
เฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางสื่อ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ทั้งนี้เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบการปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าที่และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามภารกิจหลัก ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีได้ง่ายและสะดวกมายิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่หลากหลาย 
3.2 เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสะดวกยิ่งข้ึน 
3.3 เพ่ือให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงประชาชนได้ง่าย 

4. เป้าหมาย 
ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน 

5. ระยะเวลา 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  
6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในช่องทางที่เป็นการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
ได้แก่ 

- บอร์ดส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
- บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
- หน่วยประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
- จัดส่งเอกสารเผยแพร่รายงานประจาปี 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านสื่อ/แถลงข่าว 
- ประกาศผ่านเว็บไซด์/เฟสบุ๊ค ที่มีข้อมูลผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ปัตตานี 
- รายงาน TV 
- รายงานทาง Youtube ออนไลน์ 

7. งบประมาณ 
ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

8. สถานที่ด าเนินงาน 
พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัทธ์ 
จ านวนช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กับประชาชนมีจ านวนมากขึ้น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรม “การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 
ล าดับที่ 3.2.1 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “การด าเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 
2. หลักการและเหตุผล/ที่มาของโครงการ 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานด้านบริการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นการอ านวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน  องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี จึงมีการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์เพ่ือไว้ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนต่างๆ 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือรับทราบปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ และจะได้แก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกต้องหรือน ามาเป็นข้อมูลในการท าแผนงานโครงการแก้ไขปัญหาต่อไป 

 3.2 เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

 3.3 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับ
ประชาชนในพื้นท่ี 
4. เป้าหมาย 

 ให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/จัดท าเวทีประชาคม/สนับสนุนเครือข่ายภาคประชา
สังคม จากประชาชนในพ้ืนที่ที่ได้รับความเดือดร้อนร าคาญหรือผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรับฟังความ
คิดเห็นในบริการสาธารณะ โดยการปฏิบัติราชการต้องสามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ  ตรงกับความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สามารถด าเนินการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด สร้างความเชื่อมั่น
ไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกันได้อย่างเหมาะสมและมีการจัดเตรียมระบบการแก่ไขหรือบรรเทา
ปัญหาและผลกระทบใดๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ 
5. ระยะเวลา 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  
6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 6.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบช่องทางในการร้องทุกข์/ร้องเรียน 
 6.3 จัดท าเวทีประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นในบริการสาธารณะ 
 6.4 น าเรื่องเสนอคณะผู้บริหารพิจารณาสั่งการเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาตาม

ความจ าเป็นและเร่งด่วน 
 6.4 แจ้งผลการปฏิบัติงานให้ผู้ร้องทราบ 

7. งบประมาณ 
 ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

8. สถานที่ด าเนินการ 
 ให้บริการในวัน  เวลาราชการวันจันทร์  – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น . – 16.30 น.        

โดยช่องทางร้องทุกข/์ร้องเรียน ดังนี้ 
 8.1 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
 8.2 ทางโทรศัพท์หมายเลข 073-349789 ทางโทรสารหมายเลข 073-331533 
 8.3 ทางเว็บไซต์ www.pattanipao.go.th 
 8.4 ทางไปรษณีย์ 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหาร          

ส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 มีสถิติจ านวนเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ท าให้เห็นว่า
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสอดส่องดูแลสังคมและการอยู่ร่วมกัน แสดงให้เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  

 10.2 สามารถด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามเรื่องที่ประชาชนร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
 10.3 แจ้งผลการด าเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบภายใน 15 วัน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “การจัดระเบียบตลาดเทศวิวัฒน์ 2 ให้เป็นศูนย์จ าหน่ายอาหาร” 
ล าดับที่ 3.2.1 (2) 

 
๑. ชื่อโครงการ  มาตรการ “การจัดระเบียบตลาดเทศวิวัฒน์ 2 ให้เป็นศูนย์จ าหน่ายอาหาร” 
๒. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้รับคืนตลาดเทศวิวัฒน์ 2 (ตลาดโต้รุ่ ง) จาก
เทศบาลเมืองปัตตานี ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2553 เพ่ือด าเนินการจัดเก็บค่าเช่าตลาดรอบเช้า และรอบค่ า  
โดยมีวัตถุประสงค์จัดท าเป็นศูนย์อาหาร จ าหน่ายอาหารประเภท ผลไม้ เครื่องดื่ม และอาหารที่ประกอบหรือ
ปรุงส าเร็จ แต่เนื่องจากมีผู้ประกอบการเป็นผู้ประกอบร้านค้าที่จ าหน่ายอาหารสดประเภท ผัก เนื้อสัตว์  
อาหารทะเลและสินค้าสดเพ่ือใช้ประกอบการปรุงอาหารเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม และมีแนวโน้มว่าจะเพ่ิมมากขึ้น
เรื่อยๆ ดังนั้น เพ่ือให้การจัดระเบียบตลาดเทศวิวัฒน์ 2 ให้เป็นศูนย์จ าหน่ายอาหาร และเพ่ือเสริมสร้าง
สุขอนามัย และการบริหารจัดการตลาด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้เชิญผู้ประกอบการ เพ่ือมา
ประชุมปรึกษา หารือเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาการวางจ าหน่ายสินค้าในตลาดเทศวิวัฒน์  2   
๓. วัตถุประสงค์ของโครงการ 
                    ๑. เพ่ือจัดระเบียบตลาดเทศวิวัฒน์ 2 ให้เป็นศูนย์อาหารจ าหน่ายอาหารประเภท ผลไม้  
เครื่องดื่ม และอาหารที่ประกอบหรือปรุงส าเร็จ และเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
  ๒. เพ่ือขจัดปัญหาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขายสินค้าซ้ าซ้อน และไม่เป็นไมตาม
ข้อตกลง 
  3. เพ่ือให้การบริหารจัดการตลาดด าเนินตามกฎ ระเบียบที่ก าหนด โดยด าเนินการบริหาร
จัดการด้วยความโปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้ 
๔. เป้าหมาย/ผลผลิต 
                     ผู้ประกอบการจ าหน่ายสินค้าในตลาดเทศวิวัฒน์  2   
๕. สถานที่ด าเนินการ 
                     ตลาดเทศวิวัฒน์  2 
๖. วิธีด าเนินการ 
                    1. จัดท าหนังสือเชิญผู้ประกอบประชุมปรึกษา หารือเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาการวาง
จ าหน่ายสินค้าในตลาดเทศวิวัฒน์  2 
  2. ให้ผู้ประกอบการแต่ละรายแสดงความคิดเห็น และน าเสนอปัญหา เพ่ือหาแนวทางแก้ไขกา
บริหารจัดการตลาด 
  3. สนับสนุนผู้ประกอบการด าเนินตามกฎ ระเบียบที่ก าหนด 
  4. ก าหนดผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียน เพ่ือแก้ไขปัญหา 
๗. ระยะเวลาการด าเนินงาน 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙. ผู้รับผิดชอบ 
  ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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๑๐. ตัวช้ีวัดผลผลิต 
                 ๑. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการในตลาดเทศวิวัฒน์  2   
  2. ตลาดเทศวิวัฒน์ 2 เป็นศูนย์อาหารจ าหน่ายอาหารประเภท ผลไม้ เครื่องดื่ม และอาหารที่
ประกอบหรือปรุงส าเร็จ และเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีของผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
  3. ขจัดปัญหาจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการขายสินค้าซ้ าซ้อน   
  4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารจัดการตลาด สามารถด าเนินการ
จัดการเรื่องร้องเรียน โดยปฏิบัติตามข้ันตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกฎ ระเบียบที่ก าหนด ด้วยความโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้
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มาตรการ “ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวก” 
ล าดับที่ 3.2.2 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ มาตรการ “ก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรื่องร้องเรียนได้โดยสะดวก”  
2. หลักการและเหตุผล  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการให้บริการประชาชน และมี
เป้าหมายให้มีการบริการประชาชนในด้านต่างๆ ที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และ
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง โดยถือว่าประชาชนเป็นศูนย์กลางที่จะได้รับการบริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเป็นส าคัญ การแสดงความคิดเห็นของประชาชน เป็นกลไกหนึ่งใน
การน ามาพัฒนาปรับปรุงบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นช่องทาง ที่เปิดให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม และได้รับ
บริการที่มีความเท่าเทียมและโปร่งใส 
3. วัตถุประสงค ์ 
  3.1 เพ่ือเป็นช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน หรือรับความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจาก
ประชาชน 
  3.2 เพ่ือให้ประชาชนได้ทราบขั้นตอน และกระบวนการในการร้องเรียน  
4. เป้าหมาย  
  มีช่องทางและก าหนดขั้นตอนกระบวนการในการร้องเรียน 
5. ระยะเวลา  
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  
6. วิธีด าเนินการ  
  จัดท าขั้นตอนกระบวนการ และช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ได้แก่ 
  - กล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ ณ บริเวณศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และหน้าห้องส านักปลัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  - ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
  - ผ่าน facebook องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
 8. สถานที่ด าเนินการ  
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
9. ผู้รับผิดชอบ  
  ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์กรบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์  
  ประชาชนได้รับทราบขั้นตอน กระบวนการ และแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียน 
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กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ” 
ล าดับที่ 3.2.3 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ผู้ร้องเรียน/ร้องทุกข์รับทราบ” 
2. หลักการและเหตุผล 

 การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ เป็นสิ่งส าคัญเพราะการปฏิบัติหน้าที่
ราชการทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบ กลั่นกรองการใช้อ านาจ โดยการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมายที่ถูกต้อง และต้องเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เมื่อด าเนินการตามขั้นตอนเรื่องการร้องเรียน
ร้องทุกข์เสร็จแล้วให้แจ้งผู้ร้องรับทราบโดยเร็วไม่เกิน 15 วัน 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดลดปัญหาทุจริต 
 3.2 เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องโดยการน าข้อเสนอแนะจากหน่วย

ตรวจสอบมาปฏิบัติ 
 3.3 เพ่ือให้ผู้ร้องได้รับทราบขั้นตอนของการด าเนินการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และส่งเสริม

ภาคประชาชนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของทางราชการ 
4. เป้าหมาย 

 ผู้ร้องเรียนร้องทุกข์ทุกราย 
5. ระยะเวลา 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  
6. วิธีด าเนินการ 

 ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเสร็จแจ้งผู้ร้องโดยเร็วไม่เกิน 15 วันท าการ 
7. งบประมาณ 

 ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
9. ผู้รับผิดชอบ 

 ฝ่ายนิติการและการพาณิชย์ ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

 10.1 การปฏิบัติหน้าที่ราชการถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 10.2 ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติงานด้านการร้องเรียนร้องทุกข์ 
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โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ล าดับที่ 3.3.1 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. หลักการและเหตุผล 
  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2542  มาตร 17 ภายใต้ มาตรา 16 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือจัดระบบบริการสาธารณะให้
เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้อง
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจั งหวัด โดยรวบรวมสภาพปัญหา
ความต้องการของท้องถิ่น น าข้อมูลมาวิเคราะห์ ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัด เพ่ือให้สามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนชุมชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และนโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการจัดท าแผน ปรับปรุง เพ่ิมเติม และประสานแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นการด าเนินการตามยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ก าหนดไว้ให้ส าเร็จลุล่วง 
บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายการพัฒนา จึงจ าเป็นต้องด าเนินโครงการดังกล่าว 

 3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  
  3.2 เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ชัดเจน
ในช่วงระยะเวลา 3 ปี 
  3.3 เพ่ือให้เกิดการประสานบูรณาการการด าเนินการพัฒนาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดความซ้ าซ้อน กับหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ 
  3.4 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชน องค์กร/เอกชน และองค์กรอ่ืนๆ ได้เข้ามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาในการจัดท าแผนพัฒนาและการติดตามและประเมินผล 
4. เป้าหมาย 
  หัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี ผู้แทนภาคประชาชน ผู้น าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกแห่ง 
5. ระยะเวลา 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564)  
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
       6.1.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
       6.1.2 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
       6.1.3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 
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  6.2 การจัดท าแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
       6.2.1 ประชุมประชาคมเพ่ือรับทราบข้อมูล/สภาพปัญหาความต้องการ  
       6.2.2 วิเคราะห์ข้อมูล  
       6.2.3 ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
       6.2.4 จัดท ารายละเอียดโครงการ/กิจกรรม  
       6.2.5 จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับ
จังหวัด เพ่ือก าหนดแนวทาง วิธีการจัดท า ทบทวน หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และขอบเขตประเภทโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  
       6.2.6 จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
       6.2.7 อนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  ในการด าเนินการตามขั้นตอนและวิธีการดังกล่าวมีองค์กรรับผิดชอบ ได้แก่ กองแผนและ
งบประมาณ  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด 
  6.3 การติดตามและประเมินผล 
       6.3.1 ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี และคณะท างานเพ่ือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพ่ือ
ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นประจ าทุกปี  
       6.3.2 จัดท ารายละเอียดแผนปฏิบัติการออกติดตามประจ าปี  
       6.3.3 ออกพ้ืนที่ในการติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปี   
       6.3.4 สรุปการติดตามและประเมินผลพร้อมทั้งรายงานให้ทุกภาคส่วนตามระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 
  6.4 การปรับปรุงและเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
7. งบประมาณ 
  450,000  บาท   
8. สถานที่ด าเนินการ 
  ในเขตพ้ืนที่ความรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่ว่างไว้ 
  10.2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดปัตตานีมีกรอบทิศทางในการพัฒนา 
  10.3 เกิดการบูรณาการการด าเนินงานการพัฒนาในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า ลดความซ้ าซ้อน ไม่ว่าจะเป็นส่วนราชการอ่ืน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้วยกันเอง 
  10.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

โครงการประชุมประชาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
ล าดับที่ 3.3.1 (2) 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการประชุมประชาคมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
2. หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายนก่อนงบประมาณประจ าปี และหนังสือสั่งการฯ กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ได้ก าหนดแนวทางในการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งต้องสอดคล้องและสามารถบูรณาการกับแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ แผนบริหารราชการแผ่นดิน และแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดตามล าดับ ซึ่งในการจัดท า
แผนพัฒนาสามปีต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการน าเสนอสภาพปัญหาความต้องการที่สามารถ
พัฒนาท้องถิ่นตนเองได้อย่างบูรณาการกับองค์กรภาครัฐที่มีแนวนโยบายที่เน้นย้ ายุทธศาสตร์ “ประชารัฐ” เป็น
กลไกในการขับเคลื่อนโดยประชาชนร่วมมือกับรัฐทุกภาคส่วนในการช่วยกันพัฒนาประเทศ 

 ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ให้สามารถแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี จึงต้องจัดโครงการประชุมประชาคม เพ่ือรวบรวมสภาพปัญหาความต้องการของท้องถิ่นผ่านตัวแทน
หรือผู้น าของแต่ละท้องถิ่นมาแปลงเป็นโครงการ/กิจกรรมไปสู่การปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
การพัฒนาที่ก าหนดไว้ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือระดมความคิดเห็นและรับทราบสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละท้องถิ่นและรวบรวม
ปัญหาเหล่านั้นจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

 3.2 เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอสภาพปัญหาในท้องถิ่นของ
ตนเองได้อย่างเต็มที ่
4. เป้าหมาย 
  สัดส่วนประชาคมระดับอ าเภอและระดับจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
ผู้แทนภาคประชาชน ผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง   
 

5. ระยะเวลา 
       เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
 

6. วิธีด าเนินการ 
  กลุ่มเป้าหมายตามสัดส่วนประชาคมที่ก าหนดฯ ประชุมประชาคมเพ่ือรับทราบสภาพปัญหา
และความต้องการของประชาชน และน าสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนมาจัดท าเป็นรายละเอียด
โครงการ/กิจกรรม เพ่ือพิจารณาบรรจุเข้าแผนพัฒนาสามปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีต่อไป 
7. งบประมาณ 
  250,000  บาท 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

8. สถานที่ด าเนินการ 
      ที่ว่าการอ าเภอทั้ง 12 อ าเภอ ในเขตพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี และหอประชุมองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
      กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานีสามารถน าเสนอปัญหาความต้องการสู่การจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดท าแผนชุมชน 
ล าดับที่ 3.3.1 (3) 

 
1. ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพในการจัดท าแผนชุมชน 
2. หลักการและเหตุผล 
  แผนชุมชน จึงเป็นเครื่องมือในการก าหนดอนาคตและกิจกรรมการพัฒนาของชุมชน โดย
เกิดขึ้นจากคนในชุมชนที่มีการรวมตัวกันจัดท าขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ให้
เป็นไปตามที่ต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ร่วมกัน โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วม
ก าหนดแนวทาง และท ากิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน โดยยึดถือหลักการพึ่งตนเองด้วยการใช้ศักยภาพ ทรัพยากร 
ภูมิปัญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมในชุมชนเป็นหลัก ดังนั้น เพ่ือการพัฒนาและสร้างการเรียนรู้ 
มุ่งเน้นยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน จัดกระบวนการหรือกลไกการบริหารจั ดการของชุมชนที่เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการจัดท าแผน และด าเนินการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชน สนับสนุนให้มีคณะกรรมการของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่นให้ร่วมคิด ร่วมท างาน และเรียนรู้
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถซึ่งกันและกัน ดังความหมายของแผนชุมชนที่ว่า แผนชุมชนเป็นการท างาน
เพ่ือต้องการให้ชุมชนสามารถบริหารจัดการตนเอง ก าหนดทิศทางการพัฒนาของตนเอง การสร้างภูมิคุมกัน
ป้องกันเงื่อนไขจากภายนอก ท าให้ชุมชนเปลี่ยนแปลงวิถีชุมชน ชุมชนได้รู้จักชุมชนของตนเอง สามารถค้นหา
ศักยภาพและทรัพยากรของตนเอง เป้าหมายของการท าแผนชุมชนอยู่ที่การท าให้สมาชิกที่มีกระบวนการ
ต่อเนื่องตลอดไปตามหลักการ “ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับประโยชน์” โดยที่หน่วยงานต่างๆ ที่อยู่นอกชุมชนไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเป็นเพียงหน่วยงานที่คอยให้การสนับสนุนเสริมพลังให้กับชุมชนทั้งทางด้าน
ความรู้และทรัพยากรอ่ืนๆ การให้คณะกรรมการหมู่บ้านได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดท าแผนชุมชน
เป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็นในการที่คณะกรรมการหมู่บ้านจะได้น าองค์ความรู้ที่ได้ไปถ่ายทอดในหมู่บ้านของ
ตนเอง เพ่ือให้เกิดความรู้ความเข้าใจถึงกระบวนการจัดท าแผนชุมชนไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542  
มาตร 17 ภายใต้บังคับมาตรา 16  ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และประสานการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีก าหนด  
เพ่ือจัดระบบบริการสาธารณะให้เกิดประโยชน์กับประชนในท้องถิ่นของตนเอง  จึงได้จัดท าโครงการนี้ขึ้น 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้หมู่บ้าน ชุมชน เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันคิดที่จะพัฒนา
และแก้ไขปัญหาความต้องการของตนเอง และสามารถร่วมกันจัดท าแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง 
  3.2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพ ทักษะ ความรู้ของแกนน าให้สามารถจัดท าแผนชุมชนของตนเองได้ 
  3.3 เพ่ือให้แกนน าชุมชนสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดท าแผนชุมชน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  3.4 เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
  3.5 เพ่ือให้ชุมชนมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
4. เป้าหมาย 
  ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวนทั้งสิ้น  120  คน 
5. ระยะเวลา 
   พฤษภาคม – มิถุนายน (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
 
 



- 123 - 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 ติดต่อวิทยากรในการให้ความรู้ 
  6.2 ก าหนดวันและสถานที่ ในการด าเนินงาน 
  6.3 ด าเนินการฝึกอบรมกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
  6.4 ประเมินผลการด าเนินงาน 
7. งบประมาณ 
  150,000  บาท 
8. สถานที่ด าเนินการ 
  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองแผนและงบประมาณ  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สามารถจัดท าแผนชุมชนของตนเองได้อย่างถูกต้อง มีคุณภาพ สามารถน าไปใช้เป็น
เครื่องมือแนวทางการพัฒนาชุมชนอย่างมีทิศทาง เป้าหมาย สอคล้องกับความต้องการและช่วยแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  10.2 แกนน าเกิดทักษะ มีความรู้ในการจัดท าแผนชุมชนของตนเอง 
  10.3 เกิดความเข้มแข็งในชุมชนและมีแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรม “แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 
ล าดับที่ 3.3.1 (4) 

 
1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 
2.หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้าง
ขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีองค์กรในการจัดท าแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี โดยกองแผนและ
งบประมาณ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้ตัวแทนประชาชนจากทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการ
จัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม และคณะกรรมการในการจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย 
  4.1 คณะกรรมการสนับสนุนการจัดแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
  4.2 คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
5. ระยะเวลา 
  4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 – 2564) 
6. วิธีการด าเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการใน
การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานีเพ่ือเป็นองค์กรในการยกร่างหรือจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือใช้เป็นแผนพัฒนาในการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่มาจากความต้องการของประชาคมและชุมชนในเขตองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรม “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง” 
ล าดับที่ 3.3.2 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้ด าเนินการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทน
ประชาคม เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีทุกขั้นตอน ซึ่งหมายความรวมถึงประชาชน
สามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
หรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีสามารถพัฒนา
ระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การบริหาร
ราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการและเพ่ือระโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีให้เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า 
4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนประชาคมในพ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
5. ระยะเวลา  
   4  ปี  (ปีงบประมาณ  2561-2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนประชาคม เพ่ือเลือกตัวแทนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
ได้แก่ กรรมการตรวจการจ้าง 
  6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 มิได้ก าหนดให้มีการแต่งตั้ง
ให้มีผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ให้ความส าคัญในการมี
ตัวแทนชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรงโปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้อง
รับผิดชอบหากเกิดความเสียหาย       
  6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

8. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
 

10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ตัวแทนภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากขึ้น เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยนสู่การ
บริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรม “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
ล าดับที่ 3.3.2 (2) 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “แต่งตั้งตัวแทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีในด้านการจัดซื้อจัดจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ และส่งเสริมให้ภาค
ประชาชน (ประชาคม) ให้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่ วน
จังหวัดปัตตานี 
3. วัตถุประสงค ์
  เพ่ือเป็นกลไกประชาชน (โดยวิธีผ่านการประชาคม) ในการมีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีอย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาชนและส่งเสริมกลไกภาคประชาชน(โดยวิธีผ่านการประชาคม) ให้มีส่วนร่วม
อย่างแข็งขัน กับมาตรการการป้องกันการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีนั่นคือได้ท าหน้าที่อย่าง
ถูกต้อง 
4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนประชาคมจากจังหวัด 
5. ระยะเวลา 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ  2561 - 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ส่งเสริมกลไกภาคประชาชน(โดยผ่านประชาคม) ให้มีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีอย่างแข็งขัน ส าหรับการท างานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  ได้มีกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ก าหนดให้ภาคประชาสังคม(ตัวแทนประชาคม ต้องมีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่ วนจังหวัด
ปัตตานีในหลาย ๆ ส่วน เช่น  ให้ตัวแทนภาคประชาคมมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
เช่น  เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง ฯลฯ 
  6.2 มีการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องระเบียบฯ ว่าด้วยพัสดุ เพ่ือเรียนรู้ท าความ
เข้าใจระเบียบต่าง ๆ จะได้ปฏิบัติย่างถูกต้อง 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  10.2 ภาคประชาชนทราบและตระหนักถึงสิทธิ หน้าที่และบทบาทในการมีส่วนร่วมและ
ตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นเอง 
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กิจกรรม “แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 

ล าดับที่ 3.3.3 (1) 
 

1. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี” 
2.หลักการและเหตุผล 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 1 องค์กรจัดท าแผนพัฒนา ข้อ 7 (2) และข้อ 9 ก าหนดให้มีองค์กรและโครงสร้าง
ขององค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบของคณะกรรมการ 

 ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด มีองค์กรด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 องค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี กองแผนและงบประมาณ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือส่งเสริมให้ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้สอดคล้องกับประเด็นหลักการพัฒนาที่ประชาคม และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัด ก าหนดด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และสุจริต 
4. เป้าหมาย 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
5. ระยะเวลา 
  4 ปี (ปีงบประมาณ  2561 - 2564) 
6. วิธีการด าเนินการ 
  จัดประชุมคณะกรรมการชุมชน เพ่ือคัดเลือกผู้แทนประชาคมเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือเป็นองค์กรในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และแผนพัฒนาสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เพ่ือใช้เป็น
แผนพัฒนาในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ที่มาจากความต้องการของประชาคมและชุมชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส สุจริต และให้ความส าคัญในการต่อต้านการ
ทุจริต 
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โครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

ล าดับที่ 3.3.3 (1) 
 
1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
2. หลักการและเหตุผล 
  การสร้างบุคลากรให้เป็นผู้มีสมรรถนะ เป็นการสร้างพลังที่ส าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ให้บรรลุผลตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี คือ มุ่งมั่นบริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีแบบมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล เพ่ือการพัฒนาองค์รวมแบบยั่งยืน กระจายผลประโยชน์สู่ชุมชนอย่าง
เป็นธรรม น าพาเศรษฐกิจแบบพอเพียงที่มั่นคง สอดรับนโยบายรัฐบาลสรรสร้างสังคมปัตตานีมีสันติสุข ซึ่งการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดท่ามกลางสภาพแวดล้อมและ
สถานการณ์ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ รวมถึงทิศทางการบริหารราชการยุคใหม่ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  
  การพัฒนาการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒  จะเน้นการ
จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนเป็นผู้ช่วยส่งเสริม แนะแนวทางให้เกิดองค์ความรู้แก่
ผู้เรียน โดยการจัดหาแหล่งเรียนรู้ ทั้งแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนและนอกห้องเรียน และน าเอาเทคโนโลยีมา
ผสมผสานให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ให้มากท่ีสุด  ดังนั้นผู้สอนจะต้องพัฒนาตนเอง พัฒนาความรู้ความสามารถทั้ง
ด้านเนื้อหา ด้านการถ่ายทอดความรู้สู่ผู้เรียนในวิธีต่างๆให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ให้มากที่สุด 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดการศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และมีโรงเรียนในสังกัด จ านวน ๒ โรง ดังนั้นเพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีการพัฒนาศักยภาพในการท างาน น าหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจ าวัน  จึงได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี  
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความรู้ความเข้าใจในบทบาท
หน้าที่และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน  

3.2 เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี น าความรู้และเทคนิควิธีการ
สอนใหม่ๆ และหลักเศรษฐกิจพอเพียง  ที่ได้รับจากการฝึกอบรมสัมมนามาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 
และน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
  3.3 เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร
สถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
4. เป้าหมาย  
  อบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี   
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5. ระยะเวลา 
ช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 และ 2 (ปีงบประมาณ 2561 – 2564) 

6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 อบรมสัมมนา  โดยใช้เทคนิคการฝึกอบรมรูปแบบต่างๆ เช่น  การฟังบรรยาย  การอบรม
เชิงปฏิบัติการ  การร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ 
  6.2 ประเมินผลโครงการ  โดยการตอบแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการ 
7. งบประมาณ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท   
8. สถานที่ด าเนินการ 
  หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี / โรงแรมในจังหวัดปัตตานี/ โรงเรียนในสังกัด 
9. ผู้รับผิดชอบ 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
10. ตัวช้ีวัด 
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา  ข้าราชการครู  และบุคลากรทาง
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี มีความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเองใน
ด้านการท างาน  และสามารถพัฒนาด้านการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานขึ้น 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการในสังกัด 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 

ล าดับที่ 4.1.1 (1) 
 

1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “การจัดท าแผนการตรวจสอบภายใน ของส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัดปัตตานี” 
2. หลักการและเหตุผล 

 การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจาก
การด าเนินงานผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งการตรวจสอบภายในนั้นยังถือเป็นส่ วนประกอบ
ส าคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติ ซึ่งจะต้องมีการกระท าอย่างเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ และ
กฎหมายที่ก าหนด โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้โดยรวมเป็นส่วนหนึ่งของกระบวน
การบริหาร เพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานอีกทั้ งยังเป็นแนวทางการปฏิบัติงานซึงเป็น
แนวทางการตรวจสอบภายในที่ชัดเจน ดังนั้นการจัดท าแผนการตรวจสอบภายในอย่างมีมาตรฐานประกอบกับ
มีระเบียบ ข้อบังคับ ตลอดจนกฎหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องจะท าให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานีเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ 
3.วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบ คตง.ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมภายใน พ.ศ.2544 
  3.2 เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆทางด้านการบัญชี และ
ด้านอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
  3.3 เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจรับว่าเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง มติ คณะรัฐมนตรี และนโยบายที่ก าหนด 
  3.4 เพ่ือตรวจสอบหาระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
  3.5 เพ่ือเป็นหลักประกันการใช้และระวังทรัพย์สินต่างๆของส่วนราชการเป็นไปอย่าง
เหมาะสม 
4. เป้าหมาย 
  ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  
5. ระยะเวลา 
  4 ปี (ปีงบประมาณ  2561 - 2564) 
6. วิธีการด าเนินการ 
  6.1 จัดท าแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 
  6.2 ตรวจสอบความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการ
ตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยค านึงถึงประสิทธิภาพของ
ระบบการควบคุมภายในและความส าคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและ
การปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ 
  6.3 ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุและทรัพย์สิน 
รวมทั้งการบริหารงานด้านอ่ืนๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบ 
ข้อบังคับ ค าสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี  ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ
ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท ว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

  6.4 ตรวจทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือระเบียบ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ค าสั่งที่ทางราชการก าหนด  เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถน าไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้อง
กับนโยบาย 
  6.5 รายงานผลการตรวจสอบและติดตามประเมินผล 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
  ส่วนราชการทุกหน่วยงาน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับโดยมุ่งสัมฤทธิ์ของ
งานมากขึ้น 

 10.2 ความเสี่ยงในการเบิกจ่ายเงินลดน้อยลง 
  10.3 การใช้ทรัพยากรของส านัก/กอง/หน่วยงาน ที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า ประหยัด 
  10.4 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างช าระลดน้อยลง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “จัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปี” 
ล าดับที่ 4.1.1 (2) 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “จัดท ารายงานการควบคุมภายในประจ าปี” 
2. หลักการและเหตุผล  
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ รายงานต่อผู้ก ากับ
ดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
  ดังนั้น เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้องและเป็นไปตามที่ระเบียบฯ ก าหนดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี จึงได้มีการจัดท าและรายงานการควบคุมภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด
เป็นประจ าทุกป ี
3. วัตถุประสงค์ 

3.1 เพ่ือติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับองค์กรขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 

3.2 เพ่ือสรุปรายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานีทราบ ตามระเบียบฯ ที่ก าหนด 

3.3 เพ่ือรายงานการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในต่อผู้ก ากับดูแลและ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   
4. เป้าหมาย 

ส่วนราชการทุกหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
5. ระยะเวลา 
  4 ปี (ปีงบประมาณ  2561 - 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 

 6.1 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
6.2 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย 
6.3 ผู้บริหารมีหนังสือแจ้งให้ทุกส่วนราชการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน 
6.4 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหน่วยงานย่อย 

ด าเนินการประเมินองค์ประกอบตามแบบ ปย. 1 และประเมินผลการปรับปรุงการควบคุมภายในตามแบบ    
ปย. 2 

6.5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ด าเนินการ
รวบรวม เพ่ือจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 6 ระดับองค์กร  และน าเสนอผู้บริหาร พร้อม
จัดส่งรายงานให้ผู้ก ากับดูแลคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
7. งบประมาณ    
  ไม่ใช้งบประมาณในการด าเนินงาน 
8. สถานที่ด าเนินการ  
  ส่วนราชการทุกหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  10.2 ลดโอกาสความผิดพลาด ป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน 
  10.3 เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชนโดยรวม 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปี” 
ล าดับที่ 4.1.2 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ มาตรการ “ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในประจ าปี” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.2544 ก าหนดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี ในฐานะหน่วยรับตรวจจัดวางระบบควบคุมภายใน
โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางหรือเครื่องมือในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เกิดจากการ
ด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ของหน่วยรับตรวจ และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากสิ้นปีงบประมาณ โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินของหน่วยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหายการรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต
ในหน่วยรับตรวจด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 
  การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน เพ่ือน าความเสี่ยงที่มีหรือคาดว่าจะมีและจัดให้มี
กิจกรรมการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือป้องกันหรือลดความเสียหาย ความผิดพลาดที่ อาจ
เกิดข้ึน และให้สามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน จึงได้ก าหนดมาตรการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายใน 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ส่วนราชการที่รับผิดชอบจัดท าและน าแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงไปด าเนินการเพ่ือควบคุมความเสี่ยง ในการป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การ
สิ้นเปลือง หรือการทุจริตในหน่วยรับตรวจ 
  3.2 เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงหรือบริหารจัดการความ
เสี่ยงระบบควบคุมภายในของส่วนราชการที่รับผิดชอบ และรายงานผลต่อคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน      
ผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
  3.3 เพ่ือเป็นการเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกลการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผล 
4. เป้าหมาย 
  ทุกส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
5. ระยะเวลา 
   4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ประธานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี(ระดับองค์กร) จัดส่งรายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3)ให้ทุกส่วนราชการไป
ด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงในส่วนที่รับผิดชอบและมีการติดตามผลระหว่างปี 
  6.2 หัวหน้าส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี น าแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3 ) ไปด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงภายในเวลาที่ก าหนด และรายงานผลการ
ด าเนินการต่อที่ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนราชการ(ระดับส่วนย่อย) 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

  6.3 หัวหน้าสว่นราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี รายงานผลการด าเนินการ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปอ.3) 
  6.4 คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี
ประชุมพิจารณาและประเมินผลการควบคุมและบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละส่วนราชการว่ามีความ
เพียงพอหรือไม่ หรือจะต้องด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อไป 
  6.5 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในต่อ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ก ากับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้นปีงบประมาณ 
7. งบประมาณ   
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
  ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  หน่วยตรวจสอบภายใน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 สว่นราชการที่รับผิดชอบมีการน าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไปด าเนินการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
  10.2 มีการติดตามผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
  10.3 มีการรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินผู้ก ากับดูแลภายในเวลาที่ก าหนด 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับ 
การบรรจุแต่งตั้ง การโอน ย้าย” 

ล าดับที่ 4.2.1 (1) 
 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคล
เกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน ย้าย” 
2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคล ถือว่าเป็นสิ่งส าคัญหรือเป็นหัวใจของ
องค์กร จึงมักจะก าหนดหน้าที่ของงานเป็นเรื่อง ๆ การวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบและข้อบังคับ
ที่ปฏิบัติงานในองค์กรหรือหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้ก าหนดมาตรการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ตรวจสอบการบริหารงานบุคคล โดยพิจารณาจากประเด็นการบริหารงานบุคคล โดยยึดมั่นในหลักคุณธรรม
เรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน การย้าย การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หนังสือสั่งการโดยเคร่งครัด เพ่ือให้การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเป็นไป
อย่างโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม การตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลให้เป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
  3.2 เพ่ือให้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ
แต่งตั้งการโอน ย้าย 
4. เป้าหมาย 

ข้าราชการ ข้าราชการครู ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง  
5. ระยะเวลา 
   4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 การสรรหาการบรรจุแต่งตั้งได้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังหน่วยงานอ่ืน และ ก.จ.จ.จังหวัด
อ่ืน รวมถึงประชาสัมพันธ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดปัตตานี เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน 
  6.2 ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  6.3 ติดประกาศประชาสัมพันธ์ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  6.4 การบรรจุแต่งตั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติ และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานีก่อน 
  6.5 ในการออกค าสั่งบรรจุและแต่งตั้ง ไม่ก่อนวันที่คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จังหวัดปัตตานีให้ความเห็นชอบ 
7. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 

ส านักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

9. ผู้รับผิดชอบ  
  ฝ่ายบริหารงานบุคคล ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการบรรจุ แต่งตั้ง การโอน 
ย้ายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี และมีแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเปิดเผยและ
สามารถอธิบายผลที่เกิดข้ึนดังกล่าวได้ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “การจัดท าประกาศรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 
ล าดับที่ 4.2.2 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ มาตรการ “การจัดท าประกาศรายงานการเงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 
2. หลักการและเหตุผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ. 
2558  ข้อ 100 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดท าแสดงฐานะการเงิน และงบอ่ืนๆ ตามที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นก าหนด  เพ่ือส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  เป็น
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานตามภารกิจ และอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งการ จัดท ารายงานการเงินของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีดังกล่าวจะต้องเกี่ยวข้องกับการจัดท าเอกสาร  การสื่อสารและรวบรวม
ข้อมูลและเพ่ือเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดปัตตานี 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1 เพ่ือเผยแพร่ข่าวสารทางราชการ ให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
                    3.2 เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 
4. เป้าหมาย 
                     บุคลากรกองคลัง  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
5. ระยะเวลา     
  ตลอดปีงบประมาณ (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
6. วิธีด าเนินการ 
                    จัดท าทะเบียนคุมเงินรายจ่ายตามงบประมาณแยกหมวดรายจ่าย  แยกแผนงานแยกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณท่ีตั้งไว้ 
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
                     กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
                 10.1 ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ก ากับ ดูแลการบริหารงบประมาณการรับ - 
จ่ายเงิน 
  10.2 บุคลากรกองคลัง มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบ ประกาศ และหนังสือ
สั่งการที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 



- 140 - 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน” 
ล าดับที่ 4.2.3 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ กิจกรรม “การจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างจากตัวแทนชุมชน” 
2. หลักการและเหตุผล 

 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีเห็นถึงประโยชน์จากแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วน
ร่วมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ปัตตานี ได้ด าเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการก าหนดให้มีการจัดหาคณะกรรมการจัดซื้อ
จัดจ้างจากตัวแทนชุมชน เพ่ือให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยผ่านช่องทางหรือกลไกในการร่วมเป็น
คณะกรรมการในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกขั้นตอน  ซึ่งหมายความ
รวมถึงประชาชนสามารถมีโอกาสในการได้รับข้อมูลข่าวสารและแสดงความคิดเห็น ได้เรียนรู้การบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วมหรือการบริหารราชการในระบบเปิดจากการปฏิบัติจริง ส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สามารถพัฒนาระดับการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับภาครัฐมากข้ึน เพ่ือกระตุ้นการปรับเปลี่ยน
สู่การบริหารราชการที่เปิดเผย โปร่งใส เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน และพัฒนาระบบราชการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการและเพ่ือประโยชน์ของประชาชนเป็นส าคัญ 
3. วัตถุประสงค์ 

 3.1 เพ่ือสนับสนุนให้ตัวแทนภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

 3.2 เพ่ือป้องกันการทุจริตในด้านที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดให้
เกิดการพัฒนาได้อย่างคุ้มค่า  
4. เป้าหมาย 
  ตัวแทนชุมชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
5. ระยะเวลา  
   4  ปี  (ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561 – 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 คัดเลือกตัวแทนชุมชนจากการประชุมประชาคม เพื่อเลือกตัวแทนชุมชนเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ กรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  

 6.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2553 มิได้ก าหนดให้มีการ
แต่งตั้งให้มีผู้แทนชุมชนเข้าร่วมเป็นกรรมการ แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้ความส าคัญในการมีตัวแทน
ชุมชนเข้าร่วมตรวจสอบเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างซื่อตรง โปร่งใส โดยตัวแทนชุมชนไม่ต้องร่วมรับผิด
หากเกิดความเสียหาย  

 6.3 จัดประชุมให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะกรรมการ เมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่และตัวแทนชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และทราบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจการ
จ้างอย่างละเอียดและถูกต้อง 
7.  งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ  
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8. สถานทีด่ าเนินการ 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

9. ผู้รับผิดชอบ 
 กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  การจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด มีความโปร่งใส โดยมีตัวแทนประชาชนร่วม
ตรวจสอบและไม่เกิดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น 
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตร”การพัฒนาทักษะประชุมสภาท้องถิ่นกับบทบาทสภาท้องถิ่น 
ยุคใหม่ในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี” 

ล าดับที่ 4.3.1 (1) 
 

1. ชื่อโครงการ : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร“การพัฒนาทักษะประชุมสภาท้องถิ่นกับบทบาทสภาท้องถิ่นยุค
ใหม่ในการพิจารณาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” 
2. หลักการและเหตุผล 

ประธานสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นในการท าหน้าที่แต่ละต าแหน่งตามกฎหมายให้เกิด 
ประประสิทธิภาพ เช่น การพิจารณาร่างข้อบัญญัติ การกระทู้ถามการอภิปรายทั่วไป การเสนอญัตติขอเปิด
อภิปราย  การใช้อ านาจของฝ่ายสภาในการเห็นชอบ อนุมัติและประเด็นอ่ืนๆ เช่น การเห็นชอบให้ใช้เงินสะสม
ล้วนแต่เป็นกระบวนการประชุมสภาท้องถิ่น ซึ่งมีขั้นตอนที่ส าคัญที่จะต้องมีการพิจารณาที่ถูกต้องอย่างไร  
ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชน และสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/1438       
ลงวันที่ 10 มีนาคม 2559  สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจตีความไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจกระบวนการส าคัญของการประชุม
สภาท้องถิ่นในการพิจารณาข้อบัญญัติต่างๆ  ซึ่งต้องถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  หนังสือสั่งการ
ของกระทรวงมหาดไทย ความส าคัญจึงอยู่ที่บทบาทของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในเวทีการ
ประชุมสภาท้องถิ่น ในการท าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นการกระทู้ถาม การอภิปรายทั่วไป การเสนอญัตติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีและข้อบัญญัติทั่วไป ซึ่งเป็นกระบวนการและมีขั้นตอนที่ส าคัญอาจมีความเข้าใจใน
กระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนที่ส าคัญของการประชุมสภาท้องถิ่นที่คลาดเคลื่อนไปจากข้อกฎหมาย ระเบียบ  
หนังสือสั่งการในขั้นการรับหลักการ การแปรญัตติและการลงมติเห็นชอบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีและข้อบัญญัติทั่วไปเป็นโมฆะ ไม่มีผลใช้บังคับ อีกทั้งการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว
ในกรณีที่มีการยุบสภาท้องถิ่น ดังนั้น จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ผู้บริการท้องถิ่น ประธานสภาองค์การบริหาร        
ส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เลขานุการ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการยุคใหม่จะได้มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทตามอ านาจ
หน้าที่เพ่ือลดข้อผิดพลาดและเพ่ิมประสิทธิภาพให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย รวมถึงการสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน 
3. วัตถุประสงค ์
  3.1  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ทราบกระบวนการและขั้นตอนเกี่ยวกับการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี อย่างไรให้ถูกต้อง 
  3.2  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เรียนรู้การเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปีและเงิน
สะสม 
  3.3  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับทราบบทบาทในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี 
  3.4  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายระเบียบหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 
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  3.5  เพ่ือสร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชนในท้องถิ่น  
                     3.6   เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหารตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้   
  3.7  เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความตระหนัก และมีมาตรการในการป้องกันและปราบปราบ
การทุจริตในหน่วยงาน   
4.  เป้าหมาย 
  ผู้บริหารท้องถิ่น ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด และหัวหน้าส่วน
ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 

5.  ระยะเวลา 
  ก าหนดด าเนินการฝึกอบรมสัมมนาฯ  ระหว่างเดือนพฤษภาคม –  สิงหาคม  2561 
6. วิธีการด าเนินการ 
  จัดอบรมให้ความรู้โดยใช้วิทยากรบรรยาย 
7.  งบประมาณ 
  200,000  บาท 
8.  สถานที่ด าเนินการ 
  หน่วยงานราชการหรือสถานที่ของเอกชน 
9. ผู้รับผิดชอบ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10.  ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ในกระบวนการและขั้นตอนในการประชุมสภาท้องถิ่นได้
อย่างถูกต้อง 
  10.2 ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้ทักษะการพิจารณาเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
และเงินสะสม 
  10.3 ผู้เข้ารับการอบรมได้รับทราบบทบาทในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ชัดเจนขึ้น 
  10.4 ผู้เข้ารับการอบรมได้น าความคิดเห็นและการแลกเปลี่ยนทัศนคติที่เกี่ยวข้องในการ
ประชุมสภามาร่วมกันพิจารณา 
                    10.5 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้รับทราบถึงบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร
ตามกระบวนการ และวิธีการที่กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องได้ก าหนดไว้   

10.6 ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้สร้างจิตส านึกและมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีความ
โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในท้องถิ่น     
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 กิจกรรม “การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด” 
ล าดับที่ 4.3.2 (1) 

 
๑. ชื่อโครงการ :   กิจกรรม “การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด” 
 
2. หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมและการพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เกี่ยวข้องกับหลาย
องค์ประกอบ และหลายฝ่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรท้องถิ่น อันได้แก่ ฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทีมาจากการเลือกตั้ง ฝ่ายข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากรเหล่านี้มีบทบาท
และต้องท าหน้าที่ของตนอย่างเข้มแข็ง เพ่ือเสริมสร้างแนวคิดประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมโดยให้มี
กระบวนการสอดคล้องกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย ให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจ และแก้ไข
ปัญหาภายในเขตจังหวัด และตอบสนองความต้องการของประชาชน ตลอดจนมีการถ่วงดุลอ านาจระหว่างฝ่าย
สภากับฝ่ายบริหาร และที่ส าคัญส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสนอแก้ปัญหา รวมถึงการตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี เล็งเห็นถึงความส าคัญของบทบาทของสภาท้องถิ่น  
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน  จึงได้ด าเนินกิจกรรมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของสมาชิกสภา
ท้องถิ่นในเรื่องต่างๆ เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาท้องถิ่นมีความเข้มแข็งในการใช้อ านาจหรือปฏิบัติ
หน้าที่ให้เกิดความสมดุลในการบริหารงาน 
๓.  วัตถุประสงค์ 
  ๓.๑  เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด มีบทบาทในการ
ปฏิบัติงาน และการมีส่วนร่วมในการท างาน 
  ๓.๒  เพ่ือเป็นการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารให้เกิดความโปร่งใส  
  ๓.๓  เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 
๔.  เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จ านวน  ๓๐  คน  
๕.  พื้นที่ด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๖.  วิธีด าเนินงาน 
  ๖.๑  แต่งตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นคณะกรรมการร่วมในการปฏิบัติงาน
ในเรื่องต่างๆ  เช่น 
        - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก  จ านวน  ๒  คน 
        - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวน  ๓  คน 
        - แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดปัตตานี  จ านวน  ๓  คน 
  ๖.๒  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้ง  เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่น า
ข้อมูลแจ้งในที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อท าการปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานในส่วนที่
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและต้องการของประชาชน 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีความโปร่งใส สุจริต และ 
ตอบสนองความต้องการของประชาชน เกิดทัศนคติที่ดี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร” 
ล าดับที่ 4.3.2 (2) 

 
๑. ชื่อโครงการ  กิจกรรม “ส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร” 

2. หลักการและเหตุผล 
  การส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มีบทบาทในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร       
เป็นกลไกส าคัญที่ใช้ส าหรับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร ซึ่งอ านาจในการ
บริหารปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระเต็มที่ในการด าเนินงาน  มีงบประมาณเป็นของตนเอง แต่
ถึงแม้จะเป็นอิสระ ส่วนกลางก็จะคอยควบคุมดูแลการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง  เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน นอกจากจะท าให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด มีบรรยากาศการท างานแบบมีส่วนร่วมและมีประสิทธิภาพ ยังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร 
สามารถน าไปสู่ความโปร่งใสในองค์การบริหารส่วนจังหวัดและลดการทุจริต 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมสมาชิกสภาท้องถิ่นให้มี
บทบาท ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารขึ้น เพ่ือก าหนดบทบาทของสมาชิกสภาท้องถิ่นในการ
เป็นหน่วยตรวจสอบ โดยให้สมาชิกสภาร่วมเป็นคณะกรรมการในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เพ่ือให้การปฏิบัติงานโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ อีกท้ังยังเป็นการช่วยลดปัญหาการทุจริตได้ 
๓. วัตถุประสงค ์
  ๓.๑ เพ่ือเป็นกลไกส าหรับตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
  ๓.๒ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและลดการทุจริต สามารถตรวจสอบได้ 
  ๓.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองมากขึ้น  
๔.  เป้าหมาย 
  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี  จ านวน  ๓๐  คน  
๕.  พื้นที่ด าเนินงาน 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๖.  วิธีด าเนินงาน 

๖.๑ จัดท าคู่มือระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องเพ่ือให้สมาชิกสภาท้องถิ่นใช้ส าหรับการประชุม 
๖.๒ แต่งตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบการด าเนินการต่างๆ เช่น การ

จัดซื้อจัดจ้างโครงการต่างๆ การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติประจ าปี การตรวจรายงานการประชุม การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาฯลฯ 

๖.๓ สมาชิกสภาท้องถิ่นตั้งกระทู้ถามการบริหารงานในการประชุมสภาองค์การบริหาร      
ส่วนจังหวัด 
๗.  ระยะเวลาด าเนินการ 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) 
๘. งบประมาณด าเนินการ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

๙.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
๑๐. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  ๑๐.๑  สมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าใจบทบาทหน้าที่ และร่วมตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่าย
บริหาร 
  ๑๐.๒  การปฏิบัติงานต่างๆ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต” 
ล าดับที่ 4.4.1 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต” 
2. หลักการและเหตุผล 

ด้วยพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ  พ .ศ . 2540 มาตรา 7 และมาตรา 9 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่ส าคัญๆ ของหน่วยงาน เช่น โครงสร้างและการ
จัดองค์กร อ านาจหน้าที่ แผนงาน โครงการและอ่ืนๆ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี จึงได้จัดท า
มาตรการ “เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริต” ขึ้น เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น 
3. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน    
การทุจริตได้ง่ายสะดวกมากยิ่งขึ้น 
4. เป้าหมาย 

มีข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการต่อต้านการทุจริต และเผยแพร่ต่อประชาชนในพื้นท่ี และเข้าถึงได ้
โดยสะดวกมากกว่า 10 ประเภทข้ึนไป 
5. ระยะเวลา 
  4 ปี  (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖๔) 
6. วิธีด าเนินการ 

จัดให้มีข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านทุจริต เผยแพร่ให้ประชาชนทั้งในและนอก
พ้ืนที ่
7. งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 

พ้ืนที่ทั้งในและนอกเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบ 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวช้ีวัด/ผลลัพธ์ 

ประชาชนได้รับรู้และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับการทุจริต 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายและสร้างเครือข่ายป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
ล าดับที่ 4.4.2 (1) 

 
1. ชื่อโครงการ  โครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายและสร้างเครือข่ายป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
2. หลักการและเหตุผล 
  การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบจะต้องด าเนินการเป็นไปตามกรอบ
หลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีการ หรือเงื่อนไข ในการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง    
ที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส เป็นกลาง ความเสมอภาค ความเท่าเทียม และความเป็นธรรม ซึ่ งปัญหาในการ
บริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เป็นไปตามกฎหมายในเรื่องนั้น ๆ ก าหนด สาเหตุส าคัญเกิดจาก
การขาดความรู้ความเข้าใจ หรือการตีความข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายนั้น ๆ 
ส่งผลก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากการ
ถูกกระทบสิทธิหรือเสรีภาพ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับปัญหาดังกล่าว จึงได้จัด
โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองแก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและ
จ าเป็นส าหรับการบริหารราชการท้องถิ่น ให้มีความโปร่งใส ปราศจากข้อกล่าวหาในเรื่องการทุจริต คอรัปชั่นใน
การปฏิบัติหน้าที่ให้กับบุคลากรดังกล่าว และเพ่ือให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ในการเข้ารับ
การฝึกอบรมดังกล่าว เพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด
ปัตตานีซึ่งเป็นกิจกรรมที่แทรกอยู่ในโครงการฝึกอบรมดังกล่าว 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือสร้างเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตให้เกิดข้ึนภายในจังหวัดปัตตานี 
  3.2 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการในการให้บริการประชาชนตามหลักกฎหมาย    
ที่ถูกต้องโดยตระหนักถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี 
5. ระยะเวลา  
  เดือนเมษายน - สิงหาคม (ปีงบประมาณ2562 – 2564) 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดท าโครงการและขออนุมัติโครงการ 
  6.2 ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  6.3 ด าเนินกิจกรรมตามโครงการ 
  6.4 ประเมินผลโครงการ 
7. งบประมาณ 
  100,000 บาท 
8. สถานที่ด าเนินการ 
  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 เกิดเครือข่ายในการป้องกันการทุจริต 
  10.2 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปัตตานี            
มีประสิทธิภาพ ถูกต้องและลดข้อพิพาทในการวินิจฉัยตีความกฎหมายปกครอง 
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แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 

 

กิจกรรม “วันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัดปัตตานี” 
ล าดับที่ 4.4.2 (2) 

 
1. ชื่อโครงการ  กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ของจังหวัดปัตตานี   
2. หลักการและเหตุผล 
  ปัญหาการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานภาครัฐได้ส่งผลเสียหายกับประเทศชาติอย่างมาก 
จ าเป็นที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องตระหนักและร่วมกันแก้ไขจัดการปัญหา โดยการดข้าไปมีส่วนร่วมเป็น
เครือข่ายในการขับเคลื่อนต่าง ๆ ให้เกิดการเฝ้าระวัง ป้องปราม การทุจริต ในรูปแบบการกระตุ้นให้ทุกภาค
ส่วนในจังหวัดปัตตานีได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นและมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม    
การทุจริต 
3. วัตถุประสงค์ 
  3.1 เพ่ือกระตุ้นให้ทุภาคส่วนในจังหวัดปัตตานีตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น         
และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
  3.2 เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต 
  3.3 เพ่ือปลุกจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมไทย 
4. เป้าหมาย/ผลผลิต 
  4.1 บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  4.2 ประชาชนทั่วไป 
5. ระยะเวลา  
  ปีงบประมาณ 2562 – 2564 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 จัดนิทรรศการต้านโกง 
  6.2 เข้าร่วมขบวนเดินรณรงค์ต่อต้านคอรัปชั่นกับส านักงาน ปปช. จังหวัดปัตตานี  
7. งบประมาณ 
  ไม่ใช้งบประมาณ 
8. สถานที่ด าเนินการ 
   พ้ืนที่จังหวัดปัตตานี 
9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  9.1 ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
  9.2 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี 
10. ตัวชี้วัด/ผลลัพธ์ 
  10.1 ปลุกจิตใต้ส านึกให้แก่นักเรียนในโรงเรียนฯ และในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรให้
กระท าหน้าที่โดยสุจริต ละเว้นการประพฤติมิชอบ 
  10.2 บุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมีคุณธรรม 
จริยธรรม 
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