
 
การประกาศเจตนารมณ์องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ เป็นหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต

คอรร์ัปชั่นและนโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างความคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
ของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 

 
  เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ เป็นหน่วยงานที่รับใช้และให้บริการ
ประชาชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ได้ค านึงถึงความ
ต้องการและประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นหลัก 
  องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ ได้เล็งเห็นความส าคัญของปัญหาทุจริตคอรัปชั่นซึ่ง
เป็นปัญหาที่ท าให้เกิดผลกระทบและความเสียหายต่อพ่ีน้องประชาชนทั้งทางอ้อมและทางตรง ท าให้
ผลประโยชน์ไม่ตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริง องค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะจึงมีเจตนารมณ์ร่วมกัน
ในการด าเนินงานให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ เพ่ือให้องค์กรเป็นหน่วยงานในการ
ต่อต้านการทุจริตคอรร์ัปชั่น โดยให้เจ้าหน้าที่ทุกคนถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  1. ไม่ยักยอก เบียดบังเวลาและทรัพย์สินของราชการ 
  2. ไม่เรียกรับ ไม่เสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชน์มิชอบ 
  3. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง 
  4. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เสมอภาค 
  5. กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
  6. เปิดเผยต่อสาธารณะเมื่อพบเหตุคอร์รัปชั่น 
  7. ร่วมปกป้อง คุ้มครอง ผู้ต่อต้านคอร์รัปชั่น 
  8. พร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
 
นโยบาย/มาตรการเพื่อสร้างความคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
1. ด้านการสร้างความโปร่งใส 
 1) การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามาร่วมด าเนินงานในภารกิจหลัก ใน
กระบวนการขั้นตอนต่างๆ 
 2) การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี ให้น าเอาปัญหาและความต้องการตลอดจนข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นของ
ประชาชนในพื้นท่ีมาประกอบการจัดท าแผนงานและโครงการ 
 3) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็น
ระบบผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่อต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบ 
 4) การจัดช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
อาทิเช่น ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ เว็บไซต์ Facebook หน่วยประชาสัมพันธ์และสื่อประชาสัมพันธ์ทาง
ช่องทางต่างๆ เพ่ืออ านวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ 
 5) การติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการให้ประชาชนในพื้นท่ีรับทราบ 
 6) การอ านวยความสะดวกในการขอเข้าตรวจสอบโครงการของประชาชน ทั้งก่อนด าเนินการ ระหว่าง
ด าเนินการและหลังจากด าเนินโครงการ 
 7) การประเมินผลความพึงพอใจและผลกระทบเชิงลบ เชิงบวก หลักจากเสร็จสิ้นโครงการ 
 8) การรับฟังความคิดเห็น/ข้อร้องเรียนการปฏิบัติราชการ การให้บริการประชาชน ต้องรีบด าเนินการ
แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน ภายใน 15 วันหรือ 30 วันแล้วแต่กรณี โดยกรณีเป็นเรื่องเดือดร้อนเร่งด่วนให้
ประสานแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วนภายใน 7 วัน 
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2. ด้านความพร้อมรับผิด  
 1) การปฏิบัติราชการเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ตามระเบียบ กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตาม
นโยบายของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม โดยเป้าหมายส าคัญ คือ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 2) พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมที่จะ
ถูกตรวจสอบจากการบริหารงานหรือปฏิบัติงาน และหากมีเจตนากระท าการทุจริตก็พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อ
การกระท านั้นๆ 
 3) พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ กระตือรือร้น เต็ม
ความสามารถโดยมุ่งผลส าเร็จของงาน มีจิตมุ่งมั่นในการให้บริการประชาชน การส่งมอบผลงานต่อสาธารณะ
ตามท่ีก าหนดไว้ในพันธกิจ 
 4) การให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถ
มากกว่าการท าธุระส่วนตัวในเวลาปฏิบัติราชการ 
 5) ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายอัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง 
 6) ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง พร้อมที่แสดงความรับผิดชอบ หากงานนั้น
ส่งผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อสังคมโดยรวม 
 
3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
 1) การปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ จะไม่
กระท าการทุจริตในเชิงนโยบาย จะไม่ด าเนินการในลักษณะเอ้ือประโยชน์ให้กลุ่มบุคคลใด 
 2) ห้ามพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างรับสินบน เงิน สิ่งของ การอ านวยความสะดวก 
ความบันเทิงหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนใด หรือสร้างเงื่อนไขในการปฏิบัติงานในหน้าที่แก่ผู้มาขอรับบริการหรือ
ประชาชน 
 3) ห้ามมิใหพ้นักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างใช้ต าแหน่งหน้าที่เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมต่อผู้มารับบริการ ไม่เลือกปฏิบัติ 
 4) ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง จะต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญา
โครงการหรือสัมปทานใดๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 
 5) การจัดท าคู่สัญญาโครงการต่างๆ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม 
 
4. ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
 1) พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างทุกคนปฏิบัติตนตามคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะโดยเคร่งครัด 
 2) ให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน แสดงพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและให้พนักงาน
ส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างแสดงพฤติกรรมที่ดีต่อเพ่ือนร่วมงาน ให้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
 3) ผู้บริหารต้องปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากรในสังกัด เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
เจ้าหน้าที่ในสังกัด 
 4) ผู้บริหารต้องสร้างจิตส านึกให้บุคลากรทุกคนละอายต่อการทุจริตและหากพบว่ามีผู้กระท าการ
ทุจริต บุคลากรในองค์กรจะไม่ยอมรับผู้ที่ทุจริต 

5) ไม่น าวัสดุอุปกรณ์และของใช้ในราชการไปใช้ในเรื่องส่วนตัว 
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 6) หากพบเห็นการทุจริตเกิดข้ึน ขอให้ด าเนินการร้องเรียน แจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลแก่ส่วนงานนิติกร 
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ หรือศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอกายูบอเกาะ/ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดยะลา 
 
5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน 
 1) พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนอย่างเคร่งครัด เป็น
มาตรฐานและยึดหลักความถูกต้องเสมอ ตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 
 2) พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเป็นธรรม เท่าเทียมไม่
เลือกปฏิบัติ 
 3) กระบวนการคัดเลือก บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบหรือการให้
สิทธิประโยชน์ต่างๆ ในหน่วยงานด้วยความยุติธรรม ไม่ยึดโยงกับระบบอุปถัมภ์ เส้นสายหรือผลประโยชน์อ่ืนๆ
แอบแฝง 
 4) ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานไม่สั่งงานเกี่ยวกับธุระส่วนตัว 
 5) ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานมอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ 
 6) ผู้ด ารงต าแหน่งในระดับหัวหน้างานอธิบายรายละเอียดของงาน ก าหนดเป้าหมาย ติดตามให้
ค าแนะน าร่วมแก้ไขปัญหาในงานที่ได้รับมอบหมายให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
 7) การบริหารงบประมาณให้เป็นไปด้วยความจ าเป็นและคุ้มค่าสูงสุด 
 
 
 
       ( นายอาสมี เซะบากอ ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกายูบอเกาะ 


