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คํานํา 

  การทุจริตเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยมาเป็นเวลานานและบ่ันทอนความเจริญก้าวหน้าการ
พัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  ซ่ึงในปัจจุบันได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง  ทําให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง  โดยส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบการเมือง 
การปกครองและการบริหารราชการเป็นอย่างมาก  การแก้ปัญหาการทุจริตจึงเป็นสิ่งสําคัญท่ีหน่วยงานใน
ภาครัฐ  ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้าสามารถแข่งขันกับ
ต่างประเทศได้อย่างทัดเทียม  และจะต้องประสานความร่วมมือท้ังภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือ
ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารจัดการและการพัฒนาคนควบคู่ไปพร้อม ๆ กัน โดยการปลูกฝังความ
ซ่ือสัตย์ รับผิดชอบ มีวินัย ตลอดจนค่านิยมอ่ืน ๆ ท่ีถูกต้อง รวมท้ังเข้าใจวิถีดําเนินชีวิตท่ีดีและมีคุณค่า 

  ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคําสั่งท่ี 69/2557  เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
กําหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตได้ 

  เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวบรรลุผลได้อย่างเป็นรูปธรรม  สํานักงานปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  จึงได้จัดทําแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ข้ึน  เพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  และเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และ
กลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวิสัยทัศน์ท่ีกําหนด
ไว้  และเป็นการถือปฏิบัติตามคําสั่งรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ท่ี 69/2557  เรื่อง มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบซ่ึงเป็นนโยบายระดับชาติอีกประการหน่ึงด้วย 

       สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล 
       องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
       อําเภอรามัน  จังหวัดยะลา 
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หลักการและเหตุผล 

  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในฐานะเป็นผู้ใช้
อํานาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีในการให้บริการ
สาธารณะด้านต่าง ๆ  ซ่ึงดําเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนให้แก่คนในท้องถ่ิน  เป็นองค์กรท่ีมีความ
ใกล้ชิดกับประชาชนและมีความเข้าใจในสภาพและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาท่ีเกิดข้ึนภายในท้องถ่ิน   ท้ังน้ีการ
ปฏิบัติงานและการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินย่อมอาจส่งผลกระทบต่อชุมชนและประเทศชาติ  
ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าท่ีหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ  หรือได้ใช้อํานาจในตําแหน่ง
หน้าท่ีเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  รวมท้ังปัญหาการทุจริตอันเป็นปัญหาของ
สังคมไทยท่ีเกิดข้ึนมาเป็นเวลานานและนับวันย่ิงทวีความรุนแรงมากข้ึน  ซ่ึงทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
หรือ คสช. ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี 69/2557  เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กําหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมจาก
ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิให้เกิดการทุจริตข้ึนได้  ประกอบนโยบายของ พลเอก
ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เม่ือวันท่ี 12 
กันยายน 2557  ได้กําหนดให้มีการบริหารราชการแผ่นดินโดยหลักธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  เป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล 

  กระทรวงมหาดไทย  ได้จัดทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตกับสํานักงานคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2557
และมติคณะรัฐมนตรี  เม่ือวันท่ี 24 กุมภาพันธ์ 2558  ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2  (พ.ศ. 2556 – 2560)  ไปสู่การปฏิบัติ   โดยกําหนดในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสี่ปีและเป็นการสอดคล้องกับการกําหนดการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  Intergrity  and  Transparency  Assessment (ITA)  ประจําปี
งบประมาณ 2558  โดยทางสํานักงาน ป.ป.ช. เสนอการบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการ
ดําเนินงาน (Integrity  Assessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสํานักงาน ป.ป.ช. 
เข้าด้วยกันแสะสร้างเครื่องมือประเมินท่ีผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perceptipn  Base) และ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Base)  โดยมีเป้าหมาย คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป้าหมายท้ัง 
7,571 แห่ง โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานท่ีโปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  และนํา
ผลท่ีได้จากการประเมินเพ่ือใช้ในการกําหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนา 



2 

คุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้มีภาพลักษณ์ท่ีดีข้ึนในอนาคต แลเป็นการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. 2542 

  ดังน้ัน  เพ่ือให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนตําบล     
กายูบอเกาะ  จึงได้จัดแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต  เพ่ือเป็นมาตรการแนวทางการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบของภาครัฐ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะ และเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ท้ังน้ีได้มุ่งเน้นให้
การดําเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ เป็นไปอย่าง
ต่อเน่ือง  สร้างระบบราชการท่ีมีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐาน
คุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มี
ประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการรณรงค์และปลูกจิตสํานึกค่านิยมของสังคมให้
ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีรัฐ  ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีสอดคล้องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

  องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญและตระหนักถึงปัญหาการ
ทุจริต ปัญหาผลประโยชน์ซับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  จึงได้
จัดทําแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพ่ือเป็นแผนปฏิบัติการในการดําเนินการเรื่องความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  อันจะเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กรให้สามารถ
ทํางานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  โดยประชาชนมีส่วนร่วมสามารถใช้ทรัพยากร
อย่างคุ้มค่าและรับผิดชอบ   

วิสัยทัศน์ 

  “สังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต” 
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พันธกิจ 

  1.ส่งเสริมปลูกจิตสํานึกให้สังคมไทยมีวินัย และยึดม่ันในคุณธรรม จริยธรรม 
  2 . พั ฒ น า เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ป ร า บ ป ร า ม ก า ร ทุ จ ริ ต อ ย่ า ง บู ร ณ า ก า ร 
      3.พัฒนาระบบและกลไกการตรวจสอบ ควบคุม กระจายและถ่วงอํานาจ 

  4.ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการองค์ความรู้เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสํานึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
กายูบอเกาะบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อ
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  รวมท้ังการรณรงค์ เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ท่ีจะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การ
พัฒนา  ตลอดจนเป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบล  
กายูบอเกาะได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าท่ีและประชาชนให้ปฏิบัติงานและดําเนิน 

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์การนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเก่ียวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก 

หน่วยงานทุกส่วนราชการ 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะมีความรู้ ความเข้าใจ รวมท้ังมี

การฝึกอบรม  เพ่ือให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะได้ประพฤติปฏิบัติตนตาม

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
2.3 ควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหาร 

ส่วนตําบลกายูบอเกาะให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
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3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตโดย
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 

2.4 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

2.5 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 

2.6 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลท่ีมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

2.7 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                     

 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  เสริมสร้าง
และพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความ
ปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน  

1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะกับทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.1  เพ่ิมศักยภาพเพ่ือพัฒนาบุคลากร ข้าราชการบรรจุใหม่ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอ
เกาะ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ร่วมกับหน่วยงานกํากับดูแล (โดยมีเป้าหมายหน่ึงเก่ียวกับการสร้าง
บุคลากรท่ีมีคุณธรรม จิตสํานึกท่ีดี ธรรมาภิบาล และการป้องกันการทุจริต) 

1.2 จัดให้มีเว็ปไซต์ หรือช่องทางอ่ืนๆเพ่ือทําการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐโดยเฉพาะ 

 ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการทําหน้าท่ีตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  
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  ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความต่ืนตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 ๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมท้ังสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลน้ัน 

 ๒.๓ ส่งเสรมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ตําบลกายูบอเกาะ 

 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม 
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอํานาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไขและ
พัฒนาข้อบัญญัติ ข้อบังคับท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตให้มีประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

 ๑.พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจให้เหมาะสม ชัดเจน และ
มีประสิทธิภาพ 

 ๑.๑ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะท่ีมีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากําลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

 ๑.๒ จัดระบบการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

 ๒. สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะกับภาคเอกชนให้
มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ
กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การ
บริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเน่ืองสร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

 มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 

 ๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 ๑.๑ กําหนดให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตท้ังในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 
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ตารางแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เสริมสร้างจิตสํานึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ
ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ปี  2560 

1.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการ
ดําเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.โครงการอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมอาชีพ
และด้านอ่ืนๆ 

2. โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและ
เศรษฐกิจพอเพียง ฯลฯ 

300,000 

 

30,000 

 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีทุกระดับ
ได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตาม
หน้าท่ีด้วยหลักธรรมาภิบาล 

1. โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบลฯ 

2. จัดทําประกาศประมวลจริยธรรม 

200,000 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่อง
และเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์
สุจริต และการต่อต้านการทุจริต
โดยถือเป็นค่านิยมกระแสหลัก
ของชาติ 

1. รณรงค์ เผยแพร่ ให้สังคมต่อต้านการทุจริต 

2. คัดเลือกพนักงานส่วนตําบลดีเด่น เพ่ือสร้าง
แรงจูงใจให้ปฎิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 2 บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ปี  2560 

1.บูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภายในองค์การบริหารส่วนตําบล
กายูบอเกาะกับทุกภาคส่วนใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1. โครงการเพ่ิมศักยภาพเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
ข้าราชการบรรจุใหม่ของอบต.กายูบอเกาะ ปี
2560 ร่วมกับหน่วยงานกํากับดูแล (โดยมี
เป้าหมายหน่ึงเก่ียวกับการสร้างบุคลากรท่ีมี
คุณธรรม จิตสํานึกท่ีดี ธรรมาภิบาล และการ
ป้องกันการทุจริต) 

2. จัดให้มีเว็บไซต์ หรือช่องทางอ่ืนๆเพ่ือทําการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตภาครัฐโดยเฉพาะ 

3. โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน 

4. โครงการชุมชนเข้มแข็งตามหลักศาสนา
อิสลาม 

100,000 

 

 

 

 

20,000 

 

100,000 

20,000 

 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนในการติดตาม 
ตรวจสอบ การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

1. มีการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีรับเรื่องร้องทุกข์ 

2. มีช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียก
ต่างๆ 

3. การจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. 

ไม่ใช้งบประมาณ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วน      
ตําบลกายูบอเกาะ 
 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ปี  2560 

1.พัฒนาระบบในการตรวจสอบ 
ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อํานาจ
ให้เหมาะสม ชัดเจน และมี
ประสิทธิภาพ 

1. กิจกรรมการควบคุมภายในของทุกส่วน
ราชการในองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

2. เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ราคากลางทาง
ประกาศและเว็ปไซต์ 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

ไม่ใช้งบประมาณ 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลกายูบอเกาะ 
 

มาตรการ/แนวทางดําเนินการ โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หมายเหตุ 

ปี  2560 

1.พัฒนาสมรรถนะและขีด
ความสามารถเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

1.  โครงการอบรมและศึกษาดูงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบลฯ 

2. จัดส่งเจ้าหน้าท่ีของ อบต.เข้าอบรมหลักสูตร
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

200,000 

 

100,000 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 
 

 
 
 



 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

เร่ือง    ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

********************************* 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  ได้จัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560  เพ่ือให้การดําเนินงานสอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เพ่ือ
สามารถนําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไปใช้ให้เกิดเป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติและบังคับ
ใช้และสร้างองค์กรภาคราชการให้มีความโปร่งใส   มีคุณธรรม   จริยธรรม  และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ
ราชการเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และปลูกฝังสร้างจิตสํานึกท่ีดีในการให้บริการ ปฏิบัติ
ราชการด้วยความซ่ือสัตย์  สุจริต  เป็นธรรม  และเสมอภาค  ทําให้การบริหารราชการเกิดความโปร่งใส  
ตลอดจนการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ  
รวมท้ังตัวผู้บริหารท้องถ่ิน  สมาชิกสภา ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ น้ัน      

เพ่ือให้การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตําบลกายู
บอเกาะ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของโครงการและปฏิบัติให้สอดคล้อง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540 และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง องค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอ
เกาะ  จึงขอประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ขององค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ ต่อไป      

  

 ประกาศ   ณ  วันท่ี     6     เดือน ตุลาคม   พ.ศ. 2559 

 

 

( นายอาสมี เซะบากอ) 

 นายกองค์การบริหารส่วนตําบลกายูบอเกาะ 

 

 



 

  
 


