
 
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

ประกาศเจตนารมยการตอตานการทุจริต  
“อบต.ดงมะไฟไมทนตอการทุจริต” (Zero Tolerance)  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
    ขาพเจา นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล  
 
    ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  
 
    ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
    ในฐานะผูบริหารสูงสุดขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  
 
    ขอประกาศและแสดงเจตนารมณวา 
 
    จะทําหนาที่นําบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

ใหมีความซื่อตรง จงรักภักดี… 



 
    ใหมีความซื่อตรง จงรักภักด ีตอพระมหากษัตริยาธิราชเจา  
 
ทุกพระองค ในพระบรมราชจักรีวงศ 
 

  ใหเปนคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ  
 
ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนหลักสําคัญมั่นคง  

 
  ดํารงตนอยูดวยความมีเกียรต ิและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

 
    กลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง ไมกระทําการโกงแผนดิน 
 
    ไมทนตอการทุจริต หรือใชตําแหนงหนาที ่แสวงหาประโยชน 
 
    บนความทุกขยากของประชาชน 
 
    และปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ 
 
    ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ 
  
    และคานิยมในการตอตานทุจริต  
 
    รวมถึง การปฏิบัติตน ตามคุณธรรมประจําชาติ  
 

คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา… 



    คือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา มีคุณธรรม จริยธรรม วินัย 
 
 และจรรยาบรรณของการเปนขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่นที่ดี 
 
    ขาพเจาขอถวายสัจวาจาวา    จะประพฤติปฏิบัติตน 
 
    ตามรอยพระยุคลบาท  และศาสตรของพระราชาผูทรงธรรม 
 
    จะดําเนินชีวิต     ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 
    ดวยความเพียรอันบริสุทธิ ์   สืบสานพระราชปณิธาน  
 
   ยืนเคียงขางสุจริตชน   เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
 
    ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. 256๓ 
 

 
(นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที ่
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 

 



 
คํากลาวรายงานพิธีประกาศเจตนารมณตอตานการทุจริต 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
ภายใตแนวคิด “อบต.ดงมะไฟ ไมทนตอการทุจริต”  

(Zero Tolerance) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563 
ณ อบต.ดงมะไฟ  ต.ดงมะไฟ อ.สกลนคร จ.สกลนคร 

 
โดย นางสาวอรอุมา ไตรภพ 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
เรียน  นายไพโรจน ตั้งคุณาวิภาตตระกูล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  
   ปฏิบัติหนาทีน่ายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
    ในนาม  ตัวแทนเจาหนาที ่ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
    นับเปนความภาคภูมิใจ ของเจาหนาที่ทุกคน ที่จะรวมกัน
ประกาศจุดยืนอยางชัดเจน การไมยอมรับการทุจริตคอรัปชั่น 

และรวมกันสรางวัฒนธรรมความซื่อสัตยสุจริต… 



    และรวมกันสรางวัฒนธรรม ความซื่อสัตยสุจริต ใหเกิดขึ้น   
ในองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  
 
    สอดรับกับเจตจํานงของรัฐบาล ที่ใหความสําคัญ 
 
    ในการแกไขปญหาการทุจริต โดยกําหนดเปนวาระแหงชาติ 
 
    เพื่อตองการใหคนไทย มีความซื่อสัตยสุจริต 
 
    ยกระดับคาดัชนีการรับรูความทุจริต 
 
    มุงสรางความสุขใหแกประชาชนควบคูกับการสรางเครือขาย
ความรวมมือกับทุกภาคสวน 
 
    ในการสรางความตระหนัก สรางคานิยมซื่อสัตยสุจริต 
 
    และนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการดําเนินชีวิต 
 
    ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  
 
    ไดกําหนดหัวขอหลักกิจกรรมเนื่องในวันตอตานการทุจริตสากล 
แหงประเทศไทยในวันนี้ คือ 

 

“อบต.ดงมะไฟ ไมทนตอการทุจริต” 
(Dongmafai SAO Zero Tolerance) 

 

และไดกําหนดทิศทาง… 



    และไดกําหนดทิศทางการปองกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
 

    การจัดทําแผนแมบทการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
 

    การบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ระยะ 5 ป พ.ศ.2561-2565  
 

    กําหนดตามยุทธศาสตรชาต ิ
    วาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ 3 ป  
 

    แผนแมบทปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 20 ป 
    

    ที่เชื่อมโยงแผนเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12  
 

    และยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป กําหนดมาตรการ 3 ป 1 ค  
ไดแก ป. ปลุกจิตสํานึก ป.ปองกัน ป.ปราบปราม และ ค. สรางเครือขาย
ภาคประชาชน/ประชาสังคม ในการเฝาระวัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    เพื่อปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหเกิดความเขมแข็ง
และมีประสิทธิภาพในการบริหารงานที่โปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
 
   เปนหนึ่งในยุทธศาสตรสําคัญของชาติ 20 ปและสอดคลอง
กับนโยบายที่ 10 เรื่องธรรมาภิบาลและการปองกันการทุจริต 

 
และประเด็นการปฏิรูปของประเทศเพื่อนํามาสูการปฏิบัติ

อยางยั่งยืนและโปรงใสเปนรูปประธรรม 
 
    บัดนี ้ไดเวลาอันสมควรแลว    ในนามเจาหนาที่ สั งกัด
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟทุกคน 
 
    ขอกราบเรียนเชิญทานปลัดองคการบรหิารสวนตําบลดงมะไฟ  
 
    โปรดใหเกียรติ นํากลาวเจตนารมณ ตอตานการทุจริต ของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  
 
    ภายใตแนวคิด อบต.ดงมะไฟ ไมทนตอการทุจริต  
 
    Dongmafai SAO Zero Tolerance ขอกราบเรียนเชิญคะ 

ตนฉบับอางอิงจากกระทรวงสาธารณสุข (โดยเปลี่ยนชื่อ/หนวยงาน) 
 



 
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

ประกาศเจตนารมยการตอตานการทุจริต 
“อบต.ดงมะไฟ ไมทนตอการทุจริต”  

(Zero Tolerance)  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

ขาพเจา นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
ปฏิบัติหนาที่นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

ในฐานะผูบริหารสูงสุดขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

ขอประกาศและแสดงเจตนารมณวา จะทําหนาที่นําบุคลากร 
 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ใหมีความซื่อตรง จงรักภักดี  
 

ตอพระมหากษัตริยาธิราชเจาทุกพระองคในพระบรมราชจักรีวงศ 
 

ใหเปนคนดีมีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตน ในสัมมาอาชีพ  
 

ดวยความซื่อสัตยสุจริต เปนหลักสําคัญ มั่นคง ดํารงตน  
 

อยูดวยความมีเกียรต ิ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  
 

กลายืนหยัดในส่ิงที่ถูกตอง ไมกระทําการโกงแผนดิน  
 

ไมทนตอการทุจริต หรือใชตําแหนงหนาที่แสวงหาประโยชน  
บนความทุกขยากของประชาชน… 



 
บนความทุกขยากของประชาชน และปฏิบัติหนาทีอ่ยางเต็มกําลังความสามารถ  
 

ตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการและคานิยมในการตอตานทุจริต 
 

รวมถึงการปฏิบัติตน ตามคุณธรรมประจําชาต ิคือ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา  
 

มีคุณธรรม จริยธรรมและวินัย จรรยาบรรณขาราชการพนักงานสวนตําบล 
 

ขาพเจาขอถวายสัจวาจาวา จะประพฤติปฏิบัติตน  
 

ตามรอยพระยุคลบาท   และศาสตร ของพระราชาผูทรงธรรม  
 

จะดําเนินชีวิต   ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

ดวยความเพียรอันบริสุทธิ ์ สืบสานพระราชปณิธาน ยืนเคยีงขางสุจริตชน 
 

เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. 2563 
 

 
(นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
 
 
 
 
 
 


