
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

เร่ือง  ประกาศเจตจ านงสุจริตดา้นคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
…………………….…………………..…………… 

 ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ
นโยบายของรัฐบาลข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐก าหนดให้ปลูกฝังค่านยิมคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความ
เป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ รวมถึงยกระดับให้กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไทรทอง นั้น 

  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองในฐานะผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ตระหนักถึง
ความส าคัญในเรื่องนี้  จึงประกาศเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทองเพื่อเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ
และปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งมั่นจะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความ
โปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึง
ก าหนดแนวทางให้ส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองถือปฏิบัติและด าเนินการ ดังนี้  

๑. บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

๒. ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม น าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

๓. ด าเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการด าเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

๔. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ด ารงธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

๕. กรณีพบการทุจริตจะด าเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกนั 

ประกาศ  ณ  วันที ่ ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
  
 

 (นางบุญถม  ยางสา 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง



 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  งานตรวจสอบภายใน ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
ที ่ สก  ๗๔๒๐๑/-                                          วันที่    1  ตุลาคม  2563 
เรื่อง   ประกาศเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน และประกาศนโยบายการ

บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

  ๑.เรื่องเดิม 
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาลข้อ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐก าหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม
และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
และตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ 
รวมถึงยกระดับให้กับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) 

           ๒.ข้อเท็จจริง 
                      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้ด าเนินการ
พัฒนาระบบการบริหารราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตาม ประกอบกับ
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๙ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการ
บริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพ่ือให้หน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกันความเสี่ยงและ
ความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นจากการด าเนินงาน 

 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐจึงถูก
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกท่ีหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดย
มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และน ามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจาก
การทุจริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 –2560 
ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ 

  

 

 

 

         /๓.ข้อระเบียบ… 



 

     -๒- 

 ๓.ข้อระเบียบ/กฎหมาย 
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
2. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐   
3. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

๒๕๔๖ 
4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ. 

๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

 ๔.ข้อพิจารณา 
 เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ตามข้อกฎหมายที่อ้างถึง จึงเห็นควรพิจารณาประกาศเจตจ านง
สุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองเพ่ือเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติ และค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับอ่ืน ๆ โดยมุ่งเน้นน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต  

 ๕.ข้อเสนอแนะ 
 เห็นควรประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทองให้บุคลากรในองค์กรและสาธารณชนรับทราบตามช่องทางสื่อสารของ
องค์กร 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาตามข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ หากพิจารณาแล้วเห็นชอบ
ตามที่เสนอโปรดลงนามประกาศเจตจ านงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลไทรทอง และประกาศนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลไทรทองที่แนบมาพร้อมนี้ หรือหากพิจารณาแล้วเห็นเป็นประการใดโปรดสั่งการ 

 
                                                    (นางสุภาภรณ์  กลิ่นศรีสุข) 
               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
 
 

     (นางสาวพัชรดา  ลุนละวงค์) 
            หวัหน้าส านักปลัด 
 
         (นางสาวพัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา) 
        รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
 .................................................................................................. ............................................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

(นางสาวนันทิยา  บุญชาเรียง) 
 ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

/ความเห็น... 



 

 
-๓- 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 
............. ............................................................................................................................. .................................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 

(นางบุญถม  ยางสา) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไทรทอง 

 


