
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 Integrity and Transparency Assessment (ITA)ประจำปี ๒๕๖2 

“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผลประโยชน์ทับซ้อน” 
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 

*************************** 
๑. หลักการและเหตุผล 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะเป็นผู้ใช้อำนาจรัฐในการปกครองและบริหารจัดการในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบ เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะด้านต่างๆ ซึ่งดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่
คนในท้องถิ่น เป็นองค์กรที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพแวดล้อมและรับรู้ถึงสาเหตุของปัญหาที่
เกิดขึ้นภายในท้องถิ่น ในการปฏิบัติงานและการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อ
ชุมชนและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อำนาจใน
ตำแหน่งหน้าที่เพ่ือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นอันเป็นปัญหา
ของสังคมไทยที่เกิดขึ้นมาเป็นเวลานาน และนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ความสลับซับซ้อนของปัญหาทุจริต 
ประกอบกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการแก้ไขปัญหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนใน
การตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพ่ือสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต 
  กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เมื่อวันที่  ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗  และคณะรัฐมนตรีได้
มีมติ เมื่อวันที่ ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  ให้หน่วยงานของรัฐแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) ไปสู่การปฏิบัติ โดยกำหนดในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปี 
และเพ่ือเป็นการสอดคล้องกับการกำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
Integrity and TransparencyAssessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 โดยทางสำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ
การบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน ( IntegrityAssessment) และดัชนีวัดความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน  และสร้างเครื่องมือประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์
(Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์(Evidence Base) โดยมีเป้าหมายคือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
มุ่งหวังให้เกิดการบริหารงานที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนำผลที่ได้จากการประเมินเพ่ือใช้
ในการกำหนดนโยบายการส่งเสริมธรรมาภิบาลและป้องกันการทุจริต พัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต และเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน และการพัฒนาคุณธรรมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ จึงได้ จัดโครงการอบรม
คุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   Integrity and Transparency 
Assessment (ITA) ประจำปี ๒๕๖2“การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน” ขึ้น 

 เพ่ือเป็นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและทราบแนวทางในการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  Integrity and Transparency Assessment (ITA) 
รวมทั้งการจัดกิจกรรมการกล่าวปฏิญาณตนการเป็นข้าราชการที่ดี อันเป็นการแสดงเจตนารมณ์ท่ีแน่วแน่ เพื่อป้องกันและ
ลดโอกาสการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานราชการ และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของผู้ปฏิบัติราชการ อันจะเป็น
การเพ่ิมประสิทธิภาพในองค์กร ให้สามารถทำงานด้วยความโปร่งใส ตามหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม โดยประชาชนมีส่วน
ร่วม สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และรับผิดชอบ ตลอดจนสามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามแผนจังหวัดสระบุรี
ใสสะอาด ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ได้กำหนดจัดกิจกรรมการดำเนินงานไว้ในแผนพัฒนาตำบล ๓ ปี (พ.ศ. 
๒๕๖๐-๒๕๖๑) ไว้แล้ว 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒.๒ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) และกฎหมายการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งแนว
ทางการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางตามกฎหมาย ป.ป.ช. 

๒.๓ เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ 

๒.๔  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีความยุติธรรมความโปร่งใส เพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล 
๓. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

๑. ผู้บริหารท้องถิ่น   
๒. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง   
๓. สมาชิกสภาองคก์ารบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
๔. ภาคประชาชน 

๔. ระยะเวลาดำเนินการ 
 เดือน   มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖2   
๕. สถานที ่
 ณ   ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง  จังหวัดสระบุรี 
๖. วิทยากร  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.คลองเรือ 
๗. งบประมาณดำเนินการ 
         ไม่ไดใ้ช้งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมฯ  
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ 

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี 



๙. ผลที่คาดจะได้รับ 
 ๙.๑ ผู้เข้ารับการอบรมมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบตำบลคลองเรือ เป็นกลไกสำคัญใน
การตรวจสอบและการต่อต้านการทุจริต 
 ๙.๒ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ ป.ป.ช. และกฎหมายการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนรวมทั้งแนวทางการเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางตามกฎหมาย 
ป.ป.ช. 
 ๙.๓ ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจกฎหมาย  และระเบียบว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของตน และปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ 
 ๙.๔ ไม่มีการทุจริต คอรัปชั่นในองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ เป็นองค์กรโปร่งใส 
 
 
 
 

        (ลงชื่อ)                                          ผู้เสนอโครงการ 
                                   (นางสุภาพร  ศรีสว่าง) 
                                                              หวัหนา้สำนักปลัด 
 
 
 

            (ลงชื่อ)                                          ผู้เห็นชอบโครงการ 
                                 (นายภูมิพัฒน์   ธนดิฐภักดีพงศ์) 
                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
 

 
 
 
 

         (ลงชื่อ)                                         ผู้อนุมัติโครงการ 
                                                   (นายทิพย์ชยภล   เพทายวิราพันธ์) 

        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(Integrity and Transparency Assessment-ITA)ประจำปี ๒๕๖2 

วันที่   11  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖2  
(ภายใต้เวทีประชาคม ตำบลคลองเรือ) 

 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
************************** 

เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ลงทะเบียนของผู้เข้ารับการอบรม 
เวลา ๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. พิธีเปิดการอบรมโดย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  
เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๙.๐๐ น. บรรยาย“กฎหมายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและปัญหาผลประโยชน์ทับ

ซ้อน” 
 บรรยาย“การพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ

ข้าราชการท้องถิ่น  และการให้ความรู้ตามคู่มือการพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 บรรยาย“การประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 
๒๕๖2 

” โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
เวลา ๑๙.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. ตอบข้อซักถาม / ปิดการอบรม 
 

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

หมายเหตุ   กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 
   
 
 
 
 


