
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว 

เรื่อง  เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2564 

…………………….…………………..…………… 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ 12  กันยายน  2557  ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการ
แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ 
การเสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกันการแทรกแซง
จากนกัการเมือง และส่งเสริมให้มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของ
ความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ 
 
   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องนี้  และเห็นว่าจะต้องมี
การแปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเพ่ือด าเนินการดังกล่าว องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขาขาว จึงประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต เพ่ือให้บุคลากรยึดถือปฏิบัติ โดยมี
องค์ประกอบดังนี้ 
  ข้อ 1 : นโยบาย   องค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว ขอก าหนดนโยบายในการบริหารงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  
เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาวทุกระดับ ทุกคน ได้ส านึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ 
  ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ  ก าหนดนโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพ่ือให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว  มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้ 
                        2.1 ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่
ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                               (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์
สุจริต ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่างเคร่งครัด 
                               (2) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลัก
ความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
                               (3) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
                             (4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
 
 



 
-2- 

 
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลกัความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ 
                         2.2 ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานมีความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 
ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                               (1) มุ่งเน้นในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมโดย
ยึดหลักสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม และพร้อมรับผิด 
                               (2) มุ่งม่ันในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ มติ อย่าง 
เคร่งครัด 
                         2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตนตามระเบียบประมวลจริยธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                             (1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
                               (2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงานไม่
รับสินบนและการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 
                         2.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานปฏิบัติตนตาม
ระเบียบประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขาขาว พ.ศ. 2556 ประกาศ ณ 
วันที่ 29 มีนาคม 2556 ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                             (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
                             (2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
                             (3) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
                         2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน       
ยึดหลักความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการ
บริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                               (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ มติ ด้วยความสุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
                             (2) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
                               (3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
มติ โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
                               (4) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
                               (5) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 
 (6) ในการจัดซื้อ จัดจ้าง  ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ   
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
                             (7) นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการบริหารงาน 
บุคคล  ตั้งแต่สรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลากร  การเลือนต าแหน่ง  การฝึกอบรม  การประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานพนักงานและการเลื่อนข้ันเงินเดือน  โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับสื่อสารและท าความเข้าใจ
กับพนักงานเพ่ือใช้ในหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบและควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ 
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                           2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพ่ือถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น 
ให้ผู้บริหารและพนักงานทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 
                               (1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและ 
พนักงานเกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิดประกาศ ประกาศ
ทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
                                 (2) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความ
คิดเห็น ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้านดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น  
การแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น  
 

 ให้ประกาศ “เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต” ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
 

        จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                                ประกาศ  ณ  วันที่   8 เมษายน  พ.ศ.2564 
 
 
  
 


