
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
เรื่อง  การแสดงเจตจ านงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 

…………………….…………………..…………… 

  ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) เมื่อวันที่ ๑๑  ตุลาคม ๒๕๕๙ และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ
แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ก าหนด
ไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” ร่วมกันต่อไป และ
พร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้อย่างจริงใจ ทั้งจากเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน โดยให้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ 
พงศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป 
  ในการนี้ข้าพเจ้า นายอานค า  ธน.ทอง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  จึงขอประกาศ
เจตจ านงว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม ความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต และเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลท่า
ลาด  ดังนั้นเพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน จึงขอให้ค ามั่นที่
จะน าพา คณะผู้บริหาร สมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลท่าลาดทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพ และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่
ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง และอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน และขอก าหนดแนวทางให้องค์การบริหารส่วน
ต าบลท่าลาด  ถือปฏิบัติและด าเนินการดังนี้ 
  ๑.  ด้านความโปร่งใส  จะบริหารงานด้วยความถูกต้อง ยุติธรรม ตรวจสอบได้ ประชาชนสามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์กร พร้อมเปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งจากภายในและภายนอกหน่วยงาน
สามารถเข้าถึงข้อมูลด้วยวิธีต่าง ๆ ได้หลากหลายช่องทาง การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ส่งเสริมการให้เกิดความ
โปร่งใสในทุกขั้นตอน และเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการด าเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  ๒.  มีความพร้อมรับผิด มีเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและพร้อมที่จะรับผิดในการท างานและ
การบริหารงานเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนหน่วยงาน จะเป็นไปอย่างมี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล 
  ๓.  ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  มีเจตจ านงสุจริตที่จะท าให้หน่วยงาน
ปลอดจาการทุจริตในเชิงนโยบายและการสุจริตต่อหน้าที่ โดยไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือมประโยชน์หรือรับ
สินบน 
 
 

/๔. ด้านวัฒนธรรม... 
 
 



-๒- 
 

  ๔.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยมุ่ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนด้านการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม ไม่ทนต่อ
การสุจริตทั้งปวงและมีความสะอาย และเกรงกลัวท่ีจะทุจริต รวมทั้งการด าเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๕.  ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรมุ่ งเน้น
ผลประโยชน์ส่วนรวม มีความรู้ ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ใน
การบริหารงานและการด าเนินชีวิต มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน และคุณธรรมในการบริหารงาน ในเรื่องการ
บริหารงานบุคคล  การบริหารงบประมาณ การมอบหมายงาน และการบริหารสภาพแวดล้อมในการท างาน 
  ๖.  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน ส่งเสริมและพัฒนาการสื่อสารโดยน าเทคโนโลยีทันสมัยมา
ปรับใช้ในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  เข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่
เกี่ยวข้องได้โดยเปิดเผย รวดเร็ว ถูกต้อง และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสารเบาะแสทุจริต ร้องเรียน
ร้องทุกข์ ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด    และส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๗   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
  

                                                          
(นายอานค า  ธน.ทอง) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

ที่  ชย  ๗๙๙๐๑/ว๔๑๓        องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 

          อ าเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ  ๓๖๑๓๐ 
 

      ๗   สงิหาคม  ๒๕๖๐ 

เรื่อง    ขอส่งประกาศเจตจ านงสุจรติ เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบรหิารงาน 

เรยีน    ก านันต าบลท่าลาด/ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่.......... 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย  ส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด     จ านวน  ๑  ชุด 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗ พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร

กิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะ

ที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐- ๒๕๖๔) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการ

แผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐทุก

ระดับและตอบสนองความต้องการ พร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  เพื่อสร้างความเชื่อ

ความเชื่อมั่นในระบบราชการ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด  จึงได้ก าหนดเจตจ านงสุจริตในการท างาน เพื่อ

เป็นแนวทางปฏิบัติและค่านิยมส าหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือ และปฏิบัติ

ควบคู่กับกฎ  ระเบียบและข้อบังคับอื่น ๆ โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วย

ความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพื่อให้บรรลุ

เจตนารมณ์ดังกล่าว จึงขอส่งประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด เรื่อง การแสดงเจตจ านง

สุจรติ เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารงาน 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
 

ขอแสดงความนับถอื 

       สมาน  กิ่งเพชร 

(นายสมาน  กิ่งเพชร) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าลาด 
 

ส านักปลัด อบต.ท่าลาด 

โทร.๐-๔๔๘๑-๐๐๒๙/๐-๔๔๘๑-๐๕๖๐ 



 
 

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล  บริการเพื่อประชาชน” 


