
 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด 

เรื่อง   นโยบายไม่รับของขวัญหรือของก านัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)  
------------------------------------------ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ให้ความส าคัญและสนับสนุนการด าเนินงานตามนโยบาย
รัฐบาล และแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยร่วมเป็น              
ส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม โปร่งใส                      
ไร้ผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่และป้องกันการทุจริต เพ่ือยกระดับภาพลักษณ์ของประเทศไทย จึงก าหนด
นโยบายไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพ่ือประกาศให้ทราบถึง
เจตนารมณ์และความมุ่งมั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด  ในการเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่     
ทุกคนมีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมและ
ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม                
มีจิตอาสา ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดอันอาจค านวณ
เป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และ
จ านวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตก าหนด 

  ทั้งนี้  ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคน ต้องไม่แสวงหาเพ่ือให้ได้มาซึ่งของขวัญ ของก านัล
หรือผลประโยชน์ที่มิชอบด้วยกฎหมาย และมีหน้าที่ในการแจ้งให้บุคคลภายนอกได้ทราบถึงนโยบายดังกล่าว                    
อย่างทั่วถึง 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

 

 

         (นายประยงค์  หนูบุญคง) 
                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด 
เรื่อง   การแสดงเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 

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

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร                 
ของราชการ พ.ศ.2560 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546                 
ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ ก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็น
ข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวก                       
แก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ  นั้น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด จึงได้ก าหนดนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและ
นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรของ
องค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จ ะน าหน่วยงานให้ด าเนินงาน                    
ตามภารกิจ ด้วยความโปร่งใส บริหารด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต จึงก าหนดแนวทางให้
ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด ถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้ 

  1. นโยบาย 
   1.1 ด้านความโปร่งใส หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีความ
โปร่งใสการมีระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ด้วยความเป็น
ธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   1) การให้และการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน 
รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
   2) การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องด าเนินการและส่งเสริมให้เกิดความ
โปร่งใสในทุกข้ันตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
   3) การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานขั้นตอนต่างๆ ของ
หน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผน ร่วมด าเนินการและร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของ
หน่วยงาน 
   4) การด าเนินการ การจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อัน
ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ 
   1.2 ด้านความพร้อมรับผิด หมายถึง การปฏิบัติราชการตามภารกิจของเจ้าหน้าที่                    
มีความรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ของตน โดยค านึงถึงความส าเร็จของงาน ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม                          
โดยค านึงถึงความถูกต้อง จรรยาบรรณวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือจากผู้รับบริการหรือผู้มี
ส่วนได้เสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ดังนี้ 
   1) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต้องมีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึ งการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
   2) เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
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   3) การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารหน่วยงานที่จะต้องมีเจตจ านงในการ
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า                                 
การขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
   1.3 ความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน หมายถึง พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ที่
มีการด าเนินการโดยเป็นธรรมและโปร่งใส เป็นไปตามกระบวนการมาตรฐานในระหว่างการส่งมอบบริการขั้นตอน
การให้บริการ ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับการเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน กลุ่มหรือ
พวกพ้อง หากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีพฤติการณ์เหล่านี้มาก และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงาน                            
ตามกระบวนการมาตรฐานหรือขั้นตอนการให้บริการด้วยความเป็นธรรมแล้ว  ก็จะส่งผลให้หน่วยงานมีความ
ปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1) สอดส่องและป้องกันไม่ให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้เสเยแลกกับการปฏิบัติงานของ
ตนเอง หรือการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง                     
พวกพ้องของตนเองและ/หรือผู้อื่นผู้ใด 
   2) สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติหน้าที่ของผู้หาร โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่เป็น
พฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดความสัมพันธ์เกื้อหนุกันระหว่าง
ผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือประโยชน์ในสัญญาโครงการหรือสัมปทาน
ของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนการก าหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารหน่วยงาน 
   1.4 วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร หมายถึง หน่วยงานภาครัฐมีการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจของหน่วยงานที่ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม ตามประมวลจริยธรรม จรรยาวิชาชีพและมีระบบการต่อต้านการ
ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   1) การปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมทางความคิดให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการกระท าที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน หรือสามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
   2) การปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมใน
การ่วมต่อต้านทุจริตได้ โดยการปลูกฝัง สั่งสอนหรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่จน
กลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจ าหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
   3) การจัดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายใน
หน่วยงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
   1.5 คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน หมายถึง ระบบการบริหารงานของหน่วยงานที่มี
การบริหารจัดการที่ดี ระบบคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม ดัชนีนี้เป็นการวัด
ระบบการบริหารงานภายในหน่วยงาน ในเรื่องของการบริหารงานบุคคล ยึดหลักการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ได้แก่ 
การสรรหาการพัฒนาและการรักษาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงบประมาณ ยึดหลักความคุ้มค่า หมายถึง 
หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณ และความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน ยึดหลักการค านึงถึง ความรู้ 
ความสามารถ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
   1) การก าหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานภารกิจหลักที่ชัดเจนและเป็นไปตาม
ระเบียบขั้นตอนและมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยก าหนดให้มีคู่มือหรือ
มาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
   2) การมีคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน ตั้งแต่การบริหารทรัพยากรบุคคล 
ตั้งแต่การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรม ในการ
บริหารงานบุคคลในหน่วยงาน 



   3) การมีคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและคุ้มค่ามากท่ีสุด 
   4) การมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ โดยพฤติกรรมของ
หัวหน้างานต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและต้องค านึงถึง
ขอบเขตอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้ รับมอบหมายงานทุกคนอย่าง             
เท่าเทียมกัน 
   5) การให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานโดย
ผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กร 
   1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การ
สื่อสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ เพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้
ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
  2. แนวทาง  
   2.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
   2.2 ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 
   2.3 ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน 
และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
   2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์
ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด www.khonhat.go.th และทางโทรศัพท์หมายเลข                   
075-426006 
   2.5 กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่าง
จริงจัง    

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

    ประกาศ ณ วันที่ 1  เดือน มีนาคม พ.ศ.2565 

 

 

             (นายประยงค์  หนูบุญคง) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขอนหาด  
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