
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

เรื่อง การแสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

------------------------------------ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2561-2565)  และยุทธศาสตร์ที่ 4  การประเมินประเด็น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย  อ าเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช  จึงได้ประกาศ 
เจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติของบุคลากรและ
หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืน
อย่างทั่วถึง  เพ่ือให้บรรลุเจตจ านงดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลละอาย มีนโยบาย ดังนี้ 

1.  ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล  ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2.  ความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ  
ตามบทบาทหน้าที่ของตน ค านึงถึงความส าเร็จของงาน 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการ  
ตามกระบวนการ มาตรฐานไม่เลือกปฏิบัติ 

4.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร พัฒนาและส่งเสริมทุกกอง ส านักในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบลละอาย ให้ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  มีระบบต่อต้านการทุจริต  และ
ปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกกองส านัก ในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบลละอาย ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมโปร่งใสในการบริหารงาน บริหารบุคคลและ
บริหารงบประมาณ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม 

6. ด้านการสื่อสารในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกกองส านักในสังกัดองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลละอาย  มีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและถือปฏิบัติ 
โดยมีรายละเอียดตามแนบ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   22   เดือนมิถุนายน     พ.ศ.2561 

                       ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 

(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 



แนวทางปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวการแสดงเจตจ านงสุจริต 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
--------------------- 

1.  นโยบายด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน 
ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 
แนวทางปฏิบัติ 
- หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานที่ชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน ประชาชน

สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
- การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานต้องโปร่งใสทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
- หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน จัดท า

แผนงาน ร่วมด าเนินงาน และร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 
- หน่วยงานมีกระบวนการการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตหรือไม่โปร่งใสในการปฏิบัติ

หน้าที่ 
- หน่วยงานมีขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติงาน/ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

2. นโยบายด้านความพร้อมความรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ
ตามบทบาทหน้าที่ตน ค านึงถึงความส าเร็จของงาน 
แนวทางปฏิบัติ 
-  ผู้บริหารทุกระดับ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทุกข้ันตอนถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ รับผิดชอบผลการ

ปฏิบัติราชการของตนเอง 
- ผู้บริหารแสดงเจตจ านงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความ

ผิดพลาด 

3. นโยบายด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการ
ตามกระบวนการมาตรฐานไม่เลือกปฏิบัติ 
แนวทางปฏิบัติ 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นธรรมและโปรงใสตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เรียกรับ

ผลประโยชน์ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง 
-  ผู้บริหารทุกระดับไม่มีการประพฤติตนเข้าข่ายทุจริตเชิงนโยบาย 

4. นโยบายด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร พัฒนาและส่งเสริมทุกกองส านักในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าข้ามปฏิบัติรากชารโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มีระบบต่อต้านการทุจริต  
และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
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แนวทางปฏิบัติ 
- หน่วยงานมีกระบวนการปลูกฝัง สั่งสอนหรือถ่ายทอดพฤติกรรมสุจริตแก่กันของเจ้าหน้าที่ใน

หน่วยงานจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าวันหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
- หน่วยงานมีกระบวนการปลูกฝังความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

แก่เจ้าหน้าที่ 
- หน่วยงานมีการก าหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- หน่วยงานมีกระบวนการตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพจนเป็นวัฒนธรรม

การร่วมต่อต้านการทุจริต 

5. นโยบายด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมทุกหน่วยงานในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลละอาย ยึดถือระบบธรรมาภิบาล คุณธรรมความโปร่งใสในการบริหารงาน 
บริหารบุคคลและบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม 
แนวทางปฏิบัติ 
- หน่วยงานมีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
- เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างเคร่งครัด/เป็นธรรมและเท่าเทียม 
- หน่วยงานมีกระบวนการแสดงถึงความมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล เช่น ความดีความชอบ 

มีกระบวนการสร้างแรงจูงในและความก้าวหน้าในสายงานและสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 
- หน่วยงานมีกระบวนการแสดงถึงความมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณอย่างโปร่งใส  

พิจารณาการใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า 
- หัวหน้างานมีพฤติกรรมแสดงออกอย่างมีคุณธรรมในการสั่งงาน/มอบหมายงานต้องค านึงถึง

ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบงาน 
- หน่วยงานมีกระบวนการที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและส่งเสริม

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 

6.  นโยบายด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  พัฒนาและส่งเสริมทุกกอง ส านักในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลละอายบ ให้มีการสื่อสารถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้านให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ
และถือปฏิบัติ 
แนวทางปฏิบัติ 
- หน่วยงานมีกระบวนการ/รูปแบบ/วิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน

ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ เพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาล มีคุณธรรมและความโปร่งใส เช่น หนังสือสั่งการ สื่อสิ่งพิมพ์ เว็บไซต์ ไลน์ เฟสบุค 
เป็นต้น 

 

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

 

 



 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

เรื่อง คณะผู้บริหารแสดงเจตจ านงจะบริหารงานด้วยความสุจริตต่อเจ้าพนักงานส่วนต าบล  
และต่อประชาชนต าบลละอาย อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

------------------------------------ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2560-2564)  และยุทธศาสตร์ที่ 4  การประเมินประเด็น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   จึงได้ประกาศเจตจ านงจะบริหารงานด้วย 
ความสุจริตต่อเจ้าพนักงานส่วนต าบล และต่อประชาชนต าบลละอาย อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนอย่างทั่วถึง  เพ่ือให้บรรลุเจตจ านงดังกล่าว  คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย มีนโยบายต่อเจ้าพนักงานส่วนต าบลและมีนโยบายต่อประชาชน
ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้ 

1.  ด้านความโปร่งใส พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการตามภารกิจขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลละอายตามหลักธรรมาภิบาล  ให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรม 

2.  ความพร้อมรับผิด พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการด้วยความรับผิดชอบ ตาม 
บทบาทหน้าที่ของคณะผู้บริหาร ค านึงถึงความส าเร็จของงาน และ ความพึงพอใจของประชาชน 

3. ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  พัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติราชการ  
ตามกระบวนการ มาตรฐานไม่เลือกปฏิบัติ 

4.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร พัฒนาและส่งเสริมทุกกอง ส านักในสังกัดองค์การ 
บริหารส่วนต าบลละอาย ให้ปฏิบัติราชการโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม  มีระบบต่อต้านการทุจริต  และ
ปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

5. ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน พัฒนาและส่งเสริมเจ้าพนักงานส่วนต าบล ทุกกอง 
ส านัก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าข้าม ให้ยึดหลักธรรมาภิบาลและคุณธรรมโปร่งใสในการบริหารงาน 
บริหารบุคคลและบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม และต่อประชาชน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่   22    เดือนมิถุนายน     พ.ศ.2561 

 

                      ทรงวุฒ ิ ทองรักษ์ 

(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 
 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 



บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     โทร.๐ ๗๕๓๖ ๑๒๐๖ 

ที่   นศ   ๘๐๘๐๑.21/      วันที ่        มิถุนยาน   ๒๕61 

เร่ือง    ประกาศเจตจ านงจะบริหารงานด้วยความสุจริตต่อเจ้าพนักงานส่วนต าบล และต่อประชาชน 
ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

เรียน     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 
 

     เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลข้อ 10 เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มี 
ธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามทุจริตระยะที่ 3  (พ.ศ. 2561-2565)  และยุทธศาสตร์ที่ 4  การประเมินประเด็น
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

    คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย   จึงได้ประกาศเจตจ านงจะบริหารงานด้วย 
ความสุจริตต่อเจ้าพนักงานส่วนต าบล และต่อประชาชนต าบลละอาย อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนอย่างทั่วถึง  เพ่ือให้บรรลุเจตจ านงดังกล่าว  คณะ
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย มีนโยบายต่อเจ้าพนักงานส่วนต าบลและมีนโยบายต่อประชาชน
ต าบลละอาย อ าเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

     เพ่ือโปรดพิจารณาเห็นควรแจ้งพนักงานส่วนต าบลละอาย  และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ  
ถึงเจตจ านงที่มุ่งปฏิบัติของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย ต่อไป 

      
          ธีระพงค์  พลวัฒน์ 

(นายธีระพงค์  พลวัฒน์) 
    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย      
  -  …………………………………………………………………ทราบ…………………………………………………………………………

   
      ทรงวุฒิ  ทองรักษ์ 

(นายทรงวุฒิ  ทองรักษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละอาย 

 
 

 

 



 


