
 
 
 

 
ประกาศองค�การบริหารส�วนบัวค�อ 

เร่ือง  เจตจํานงการบริหารงานด�วยความสุจริต 
…………………….…………………..…………… 

  พลเอก ประยุทธ�  จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ได�กําหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต&อสภานิติ
บัญญัติแห&งชาติ  เมื่อวันศุกร�ที่ 12  กันยายน  2557  ในนโยบายด�านการส&งเสริมการบริหารราชการแผ&นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป4องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหน่ึง คือ การเสริมสร�าง
ระบบคุณธรรมในการแต&งต้ังและโยกย�ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป4องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
ส&งเสริมให�มีการนําระบบพิทักษ�คุณธรรมมาใช�ในการบริหารงานบุคคลของเจ�าหน�าที่ฝ=ายต&างๆ ใช�มาตรการทาง
กฎหมาย  การปลูกฝAงค&านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปCนข�าราชการ และ
ความซื่อสัตย�สุจริตควบคู&กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป4องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าที่ของรัฐทุกระดับอย&างเคร&งครัด  ยกเลิกหรือแก�ไขกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับต&างๆ ที่ 
ไม&จําเปCน  สร�างภาระแก&ประชาชนเกินควร  หรือเปDดช&องโอกาสการทุจริต เช&น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ�าง  
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช�เวลานาน ซํ้าซ�อน และเสียค&าใช�จ&ายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดให�มีกฎหมายเพื่อให�ครอบคลุมการป4องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชน�ทับซ�อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว&าเร่ืองน้ีเปCนวาระสําคัญเร&งด&วน
แห&งชาติ 
   องค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อ  ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องน้ี  และเห็นว&าจะต�องมีการแปลง
นโยบายข�างต�นของรัฐบาลไปสู&การปฏิบัติอย&างจริงจัง  และเพื่อดําเนินการดังกล&าว องค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อ 
จึงประกาศเจตจํานงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให�บุคลากรขององค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อยึดถือปฏิบัติ 
โดยมีองค�ประกอบดังน้ี 
  ข�อ 1 : นโยบาย   องค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อ ขอกําหนดนโยบายในการบริหารงานของ
องค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อ  โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจํานงการบริหารงานด�วยความสุจริต”  เพื่อให�
บุคลากรขององค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อ  ทุกระดับ ทุกคน ได�สํานึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ 

  ข�อ 2 : มาตรการและแนวทางการดําเนินการ   เพื่อให�การปฏิบัติงานเปCนไปในทิศทางเดียวกัน  
ในอันที่จะสร�างและแสดงถึงความโปร&งใส ความพร�อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค�กร ความมีคุณธรรมการทํางานในหน&วยงาน และการมีการส่ือสารภายในหน&วยงาน  
ได�กําหนดมาตรการและแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
  2.1  บริหารงานขององค�การบริหารส&วนตําบลให�เปCนไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล  
  2.2  ยึดประชาชนเปCนศูนย�กลาง  อํานวยความสะดวก และให�บริการแก&ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
  2.3  ทํางานเปCนทีม 
  2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองที่ดี 6 ประการ 
   (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คําส่ังของทางราชการที่ชอบด�วยกฎหมาย 
   (2)  หลักคุณธรรม – ยึดม่ันในความถูกต�องดีงาม ประพฤติตนเปCนแบบอย&างที่ดี 

     (3)  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหน�าที่  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย&าง 
เต็มกําลังความสามารถ ในตําแหน&งหน�าที่ของแต&ละคน 

-/ (๔)  หลักความ... 
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   (4)  หลักความคุ�มค&า – ใช�ทรัพยากรอย&างประหยัด  และให�เกิดประโยชน�สูงสุด  และมี
ความคุ�มค&า คํานึงถึงประโยชน�ที่จะเกิดกับประชาชนเปCนสําคัญ 
   (5)  หลักความโปร&งใส – ยึดถือปฏิบัติอย&างเคร&งครัดในการทํางานอย&างโปร&งใส เปDดเผย
ข�อมูลข&าวสารที่เปCนประโยชน� ตรงไปตรงมา ต�องไม&มีเรื่องผลประโยชน�ทับซ�อน และต�องไม&มีการทุจริตคอร�รัปช่ัน
เกิดข้ึน  และสามารถตรวจสอบผลการดําเนินงานได� 
   (6)  หลักการมีส&วนร&วม – ในการทํางานให�รับฟAงข�อมูล ข�อคิดเห็นจากผู�เก่ียวข�องทุกฝ=าย
รวมทั้งประชาขน 
  2.5  ยึดมั่นในค&านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู�ดํารงตําแหน&งทางการเมืองและ
เจ�าหน�าที่ของรัฐ 9 ประการ  ของสํานักงานผู�ตรวจการแผ&นดิน ดังน้ี 
   (1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2)  การมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย� สุจริต และรับผิดชอบ 
   (3)  การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว&าประโยชน�ส&วนตน และไม&มี
ผลประโยชน�ทับซ�อน 
   (4)  การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกต�อง เปCนธรรม และถูกกฎหมาย 
   (5)  การให�บริการแก&ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม&เลือกปฏิบัติ 
   (6)  การให�ข�อมูลข&าวสารแก&ประชาชนอย&างครบถ�วน ถูกต�อง และไม&บิดเบือนข�อเท็จจริง 
   (7)  การมุ&งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร&งใสและตรวจสอบได� 
   (8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปCนประมุข 
   (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร    

ข�อ 3 : กลุ&มเป4าหมาย  ข�าราชการ  พนักงานส&วนตําบล ลูกจ�างประจํา  พนักงานจ�าง ทุกคน  

  ข�อ 4 : วิธีดําเนินการ  เพื่อขับเคล่ือนเจตจํานงการบริหารงานด�วยความซื่อสัตย� สุจริต ให�บรรลุ
ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กําหนด  องค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อจะได�ดําเนินการ และขอกําหนด
ดังน้ี 
   4.1  นําประกาศเจตจํานงการบริหารงานด�วยความสุจริตขององค�การบริหารส&วนตําบล
บัวค�อ  แจ�งให�บุคลากรทุกคนรับทราบ 
   4.2  ประชาสัมพันธ�ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด�วยความสุจริต ขององค�การ
บริหารส&วนตําบลบัวค�อ  เพื่อให�สาธารณชนได�รับทราบถึงเจตจํานงของหน&วยงาน ในช&องทางต&างๆ ได�แก&  
ติดบอร�ดประชาสัมพันธ�หน�าที่ทําการ อบต., ลงเว็บไซต�ของ อบต.บัวค�อ http://www.buakho.go.th 

                    ข�อ 5 : การบังคับใช� 

ให�ประกาศ “เจตจํานงการบริหารงานด�วยความสุจริต”  ฉบับน้ีมีผลใช�บังคับตั้งแต&บัดน้ี  
เปCนต�นไป 
  จึงประกาศให�ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓   มกราคม  พ.ศ. ๒๕6๓ 
  

 
 ( นายนิโรจน�  ไชยกองชา ) 

                                         นายกองค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อ 



 

 บันทึกข�อความ    
ส�วนราชการ  สํานักงานปลัด องค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อ 
ท่ี  /-                                          วันท่ี   ๓  มกราคม  256๓ 
เร่ือง  ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด�วยความสุจริต 

เรียน   พนักงานส&วนตําบลและพนักงานจ�าง ทุกท&าน 

  พลเอก ประยุทธ�  จันทร�โอชา นายกรัฐมนตรี ได�กําหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต&อสภานิติ
บัญญัติแห&งชาติ  เมื่อวันศุกร�ที่ 12  กันยายน  2557  ในนโยบายด�านการส&งเสริมการบริหารราชการแผ&นดินที่มี
ธรรมาภิบาลและการป4องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหน่ึง คือ การเสริมสร�าง
ระบบคุณธรรมในการแต&งต้ังและโยกย�ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป4องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
ส&งเสริมให�มีการนําระบบพิทักษ�คุณธรรมมาใช�ในการบริหารงานบุคคลของเจ�าหน�าที่ฝ=ายต&างๆ ใช�มาตรการทาง
กฎหมาย  การปลูกฝAงค&านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสํานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเปCนข�าราชการ และ
ความซื่อสัตย�สุจริตควบคู&กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป4องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ�าหน�าที่ของรัฐทุกระดับอย&างเคร&งครัด  ยกเลิกหรือแก�ไขกฎหมาย ระเบียบ ข�อบังคับต&างๆ ที่ 
ไม&จําเปCน  สร�างภาระแก&ประชาชนเกินควร  หรือเปDดช&องโอกาสการทุจริต เช&น ระเบียบการจัดซื้อ จัดจ�าง  
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาวใช�เวลานาน ซํ้าซ�อน และเสียค&าใช�จ&ายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดให�มีกฎหมายเพื่อให�ครอบคลุมการป4องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชน�ทับซ�อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว&าเร่ืองน้ีเปCนวาระสําคัญเร&งด&วน
แห&งชาติ 

   องค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อ  ตระหนักถึงความสําคัญในเรื่องน้ี  และเห็นว&าจะต�องมีการแปลง
นโยบายข�างต�นของรัฐบาลไปสู&การปฏิบัติอย&างจริงจัง  และเพื่อดําเนินการดังกล&าว องค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อ 
จึงประกาศเจตจํานงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให�บุคลากรขององค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อยึดถือปฏิบัติ 
เพื่อขับเคล่ือนเจตจํานงการบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย� สุจริต ให�บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่
กําหนด  องค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อจะได�ดําเนินการ และขอกําหนดดังน้ี 
   1.นําประกาศเจตจํานงการบริหารงานด�วยความสุจริตขององค�การบริหารส&วนตําบลบัว
ค�อ  แจ�งให�บุคลากรทุกคนรับทราบ 

   2. ประชาสัมพันธ�ประกาศเจตจํานงการบริหารงานด�วยความสุจริต ขององค�การบริหาร
ส&วนตําบลบัวค�อ  เพื่ อให�สาธารณชนได�รับทราบถึงเจตจํานงของหน&วยงาน ในช&องทางต&างๆ ได�แก&  
ติดบอร�ดประชาสัมพันธ�หน�าที่ทําการ อบต. ,  ลงเ ว็บไซต�ของ อบต.องค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อ 
http://www.buakho.go.th 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 
   (นายนิโรจน�  ไชยกองชา) 

                    นายกองค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อ 



 
 

แนวทางการปฏิบัติแนบท�ายตามประกาศเจตจํานงการบริหารงานด�วยความสุจริต 
องค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อ 

ด�วยปAจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร&งใสในการดําเนินงานของหน&วยงานภาครัฐได�ถูกกําหนด
เปCนกลยุทธ�สําคัญของยุทธศาสตร�ชาติว&าด�วยการป4องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 
2564) ซึ่งถือเปCนการยกระดับให�การประเมินคุณธรรมและความโปร&งใสในการดําเนินงาน ของหน&วยงานภาครัฐ 
เปCนมาตรการป4องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน&วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต�องดําเนินการ โดยมุ&งหวังให�หน&วยงาน
ภาครัฐได�ทราบถึงข�อบกพร&องต&างๆที่สะท�อนจากเครื่องมือที่ใช�ในการประเมินคุณธรรมและความโปร&งใสของ
หน&วยงานภาครัฐ และนํามาปรับปรุงพัฒนาหน&วยงานให�มีความโปร&งใส เปCนธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให�หน&วยงานภาครัฐเข�าร&วมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร&งใสในการดําเนินงานของหน&วยงาน ในปgงบประมาณ พ.ศ. 2559 –2560 ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการป4องกันและปราบปรามการทุจริตแห&งชาติเสนอ 

  องค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อ  จึงขอประกาศแสดงเจตจํานงที่จะบริหารงานด�วยความซ่ือสัตย�
สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร&งใส ปราศจากการทุจริต และพร�อมที่จะได�รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามเจตจํานงทั้งต&อเจ�าหน�าที่ภายในหน&วยงานและสาธารณชนภายนอกหน&วยงาน ดังน้ี 
  ข�อ 1 เจตจํานงในการบริหารงานและนําหน�วยงานด�วยความซื่อสัตย�สุจริตทั้งต�อเจ�าหน�าที่
ภายในหน�วยงานและสาธารณชนภายนอกหน�วยงาน 
  เพื่อเปCนการแสดงความต้ังใจหรือคํามั่นที่จะบริหารงานด�วยความซื่อสัตย� สุจริต  มีคุณธรรม มี
ความโปร&งใส ปราศจากการทุจริต และความพร�อมที่จะได�รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจํานงที่ได�
แสดงไว� 
  ข�อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค�กรให�มีคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงาน 
  กําหนดฯดยบายในการพัฒนาองค�กรให�มีคุณธรรมและความโปร&งใสในการดําเนินงานของ
หน&วยงาน เพื่อให�ผู�บริหารและพนักงานขององค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อทุกคน มุ&งมั่นพัฒนาหน&วยงาน          
ให�มี คุณธรรมและความโปร&งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร&งใสในการดําเนินงาน                           
ของหน&วยงานภาครัฐ 6 ด�าน ดังน้ี 
  2.1 ด�านความโปร�งใส เปCนการเปDดเผยข�อมูล รวมถึงการดําเนินการตามภารกิจหน�าที่          
ด�วยความสุจริต โปร&งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
   (1) มุ&งเน�นการปฏิบัติงานด�วยความโปร&งใส ตรวจสอบได� โดยยึดหลักความซ่ือสัตย� สุจริต 
ถูกต�อง เปCนไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย&างเคร&งครัด 
   (2) ให�ความสําคัญในการเปDดเผยข�อมูลของหน&วยงานด�วยความโปร&งใส โดยยึดหลัก
ความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต�อง ตรวจสอบได�ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 

(3) ให�ความสําคัญกับการเปDดโอกาสให�ผู�มีส&วนได�เสียเข�ามามีส&วนร&วมในการปฏิบัติงาน 
โดยยึดหลักความถูกต�อง สุจริต โปร&งใสและเที่ยงธรรม 
   (4) มุ&งเน�นการบริหารจัดการเรื่องร�องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติงานด�วยความโปร&งใส 
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต�อง ตามกฎหมาย 
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  2.2 ด�านความพร�อมรับผิด ผู�บริหารและพนักงานองค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อ มีความมุ&งม่ัน
ตั้งใจปฏิบัติงานอย&างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต&อผลการปฏิบัติงาน พร�อม
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน�าที่ ดังน้ี 
   (1) มุ&งเน�นการขับเคล่ือนหน&วยงานให�เปCนไปอย&างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดยยึด
หลักสุจริต โปร&งใส และเที่ยงธรรม พร�อมรับผิดชอบ 
   (2) มุ&งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน�าที่อย&างเต็มใจ กระตือรือร�น มีความ
พร�อมที่จะปฏิบัติหน�าที่ตามที่กําหนดไว�ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต�องตามกฎหมาย ระเบียบอย&างเคร&งครัด 
  2.3 ด�านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส&งเสริมให�ผู�บริหารและพนักงานของ
องค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อ ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังต&อไปน้ี 
   (1) ยึดม่ันในการบริหารจัดการองค�กรเดี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
   (2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเก่ียวกับความปลอดจากการการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไม&
รับสินบนและการใช�ตําแหน&งหน�าที่ในการเอ้ือประโยชน�ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 
  2.4 ด�านวัฒนธรรมในองค�กร ส&งเสริมให�ผู�บริหารและพนักงานของ  องค�การบริหารส&วนตําบล
บัวค�อ ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
   (1) สร�างวัฒนธรรมองค�กรเพื่อให�ผู�บริหารและพนักงานองค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อ
ไม&ทนต&อการทุจริต อับอายและเกรงกลัวต&อการทุจริต จนก&อให�เกิดวัฒนธรรมในการต&อต�านการทุจริตได�ตามหลัก
นิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต�อง สุจริต โปร&งใสและเที่ยงธรรม 
   (2) ให�ความสําคัญกับการปฏิบัติตามแผนป4องกันและปราบปรามการทุจริตในองค�กร 
   (3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป4องกันผลประโยชน�ทับซ�อนในหน&วยงาน โดยให�
ผู�บริหารและพนักงานขององค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อถือปฏิบัติอย&างเคร&งครัด 
  2.5 ด�านคุณธรรมการทํางานในหน�วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได�มาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกต�อง เปCนธรรม เท&าเทียม ไม&เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน&วยงาน
ให�เปCนไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
   (1) มุ&งเน�นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู&มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต�อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ด�วยความสุจริต โปร&งใส และเที่ยงธรรม 
   (2) มุ&งเน�นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
   (3) มุ&งเน�นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต�องตามกฎหมาย ระเบียบ 
โปร&งใสตรวจสอบได� คุ�มค&า และเกิดประโยชน�สูงสุด 
   (4) ให�ความสําคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน�าที่ และความ
รับผิดชอบด�วยความเปCนธรรม เท&าเทียม ไม&เลือกปฏิบัติ 
   (5) ให�ความสําคัญกับสภาพแวดล�อมที่เอ้ืออํานวยและส&งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 
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  2.6 ด�านการส่ือสารภายในหน�วยงาน เพื่อถ&ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด�าน ดังกล&าวข�างต�น  ให�
ผู�บริหารและพนักงานขององค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
   (1) ส่ือสารประชาสัมพันธ�ในการถ&ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด�าน ให�ผู�บริหารและพนักงาน
ขององค�การบริหารส&วนตําบลบัวค�อเกิดความตระหนักและให�ความสําคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร&งใสในการดําเนินงานของหน&วยงานรัฐ โดยวิธีการ/ช&องทางการส่ือสาร เช&น หนังสือส่ังการ การปDด
ประกาศ ประกาศทางเว็บไซต� เปCนต�น 
   (2) ให�ความสําคัญกับการเปDดโอกาสให�มีการส่ือสารสองทาง โดยการรับฟAงความคิดเห็น 
ข�อเสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด�าน ดังกล&าวข�างต�น เช&น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมผู�บริหาร/พนักงาน เปCนต�น 
 


