ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม
เรื่อง เจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
…………………….…………………..……………
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติ
บั ญ ญั ติ แห่ งชาติ เมื่ อวั น ศุ กร์ ที่ 12 กั น ยายน 2557 ในนโยบายด้ านการส่ งเสริมการบริ ห ารราชการแผ่ นดิ น
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
ส่งเสริมให้ มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้ าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และ
ความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
ไม่ จ าเป็ น สร้ างภาระแก่ ป ระชาชนเกิ น ควร หรื อเปิ ด ช่ องโอกาสการทุ จริ ต เช่ น ระเบี ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง
การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วน
แห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่าจะต้องมีการ
แปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อดาเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบล
น้าแคม จึงประกาศเจตจานงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม
ยึดถือปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังนี้
ข้อ 1 : นโยบาย องค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ขอกาหนดนโยบายในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม โดยมีประกาศแสดง “แสดงเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต” เพื่อให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ทุกระดับ ทุกคน ได้สานึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ
ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการดาเนินการ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ความมี
วัฒ นธรรมคุณ ธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน
ได้กาหนดมาตรการและแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 บริหารงานขององค์การบริหารส่วนตาบลให้เป็นไปตามแนวนโยบายของรัฐบาล
2.2 ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง อานวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
2.3 ทางานเป็นทีม
2.4 ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ
(1) หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คาสั่งของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย
(2) หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหน้าที่ ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่าง
เต็มกาลังความสามารถ ในตาแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน
-/ (๔) หลักความ...

-2(4) หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด และมี
ความคุ้มค่า คานึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นสาคัญ
(5) หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการทางานอย่างโปร่งใส เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มีการทุจริตคอร์รัปชั่น
เกิดขึ้น และสามารถตรวจสอบผลการดาเนินงานได้
(6) หลักการมีส่วนร่วม – ในการทางานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย
รวมทั้งประชาขน
2.5 ยึ ดมั่น ในค่านิ ย มหลั ก ของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับ ผู้ ดารงตาแหน่ งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ ของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(3) การยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ เหนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง ทุกคน
ข้อ 4 : วิธีดาเนินการ เพื่อขับเคลื่อนเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุ
ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลจะได้ดาเนินการ และขอกาหนดดังนี้
4.1 นาประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าแคม แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
4.2 ประชาสั มพั นธ์ประกาศเจตจานงการบริห ารงานด้ว ยความสุ จริต ขององค์การ
บริห ารส่ ว นตาบลน้ าแคม เพื่ อ ให้ ส าธารณชนได้ รับ ทราบถึงเจตจานงของหน่ ว ยงาน ในช่ อ งทางต่ างๆ ได้ แ ก่
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทาการ อบต., ลงเว็บไซต์ของ อบต.น้าแคม (www.namkham.go.th)
ข้อ 5 : การบังคับใช้
ให้ประกาศ “เจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต” ฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้
เป็นต้นไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

( นายอุดร จันทะภา )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม
ที่ ลย 75301/
วันที่ 10 มกราคม 2561
เรื่อง ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
เรียน พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ทุกท่าน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กาหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่ งชาติ เมื่อวันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และ
ส่งเสริมให้ มีการน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้ าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทาง
กฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสานึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และ
ความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่
ไม่ จ าเป็ น สร้ างภาระแก่ ป ระชาชนเกิ น ควร หรื อเปิ ด ช่ องโอกาสการทุ จริ ต เช่ น ระเบี ย บการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง
การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากภาครัฐ ซึ่งมีขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้ง
ของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระสาคัญเร่งด่วน
แห่งชาติ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ตระหนักถึงความสาคัญในเรื่องนี้ และเห็นว่าจะต้องมีการ
แปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง และเพื่อดาเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตาบล
น้าแคม อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย จึงประกาศเจตจานงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การ
บริหารส่วนตาบลน้าแคม ยึดถือปฏิบัติ เพื่อขับเคลื่อนเจตจานงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุ
ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่กาหนด องค์การบริหารส่วนตาบลจะได้ดาเนินการ และขอกาหนดดังนี้
1.น าประกาศเจตจ านงการบริ ห ารงานด้ ว ยความสุ จ ริ ต ขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลน้าแคม แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ
2. ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริ ต ขององค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลน้ าแคม เพื่ อ ให้ ส าธารณชนได้ รั บ ทราบถึ ง เจตจ านงของหน่ ว ยงาน ในช่ อ งทางต่ า งๆ ได้ แ ก่
ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าที่ทาการ อบต., ลงเว็บไซต์ของ อบต.น้าแคม www.namkham.go.th และทาหนังสือ
แจ้งเวียนให้กานัน/ผู้ใหญ่บ้านตาบลน้าแคม ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายอุดร จันทะภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม

แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายตามประกาศเจตจานงการบริหารงานด้วยความสุจริต
องค์การบริหารส่วนตาบลนาแคม
ด้วยปัจจุบันการประเมินคุ ณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกกาหนด
เป็ น กลยุทธ์สาคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 –
2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดาเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน
ภาครัฐได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆที่ส ะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ และนามาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงาน ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 –2560 ตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเสนอ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม จึงขอประกาศแสดงเจตจานงที่จะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามเจตจานงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังนี้
ข้อ 1 เจตจานงในการบริหารงานและนาหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทังต่อเจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน
เพื่อเป็ น การแสดงความตั้งใจหรือคามั่นที่ จะบริห ารงานด้วยความซื่อสั ตย์ สุจริต มีคุณ ธรรม
มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และความพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจานงที่
ได้แสดงไว้
ข้อ 2 นโยบายในการพั ฒ นาองค์กรให้มีคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิน งานของ
หน่วยงาน
กาหนดฯดยบายในการพั ฒ นาองค์ ก รให้ มี คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสในการด าเนิ น งานของ
หน่ วยงาน เพื่ อให้ ผู้ บ ริห ารและพนั กงานขององค์การบริห ารส่ วนตาบลน้ าแคมทุกคน มุ่ งมั่น พัฒ นาหน่ว ยงาน
ให้ มี คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสตามแนวทางการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังนี้
2.1 ด้ า นความโปร่ ง ใส เป็ น การเปิ ด เผยข้ อ มู ล รวมถึ ง การด าเนิ น การตามภารกิ จ หน้ า ที่
ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต
ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด
(2) ให้ ความส าคั ญ ในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลั ก
ความสุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย

-2(3) ให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(4) มุ่งเน้ น การบริห ารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎหมาย
2.2 ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม มีความ
มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อม
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้
(1) มุ่งเน้นการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดยยึด
หลักสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม พร้อมรับผิดชอบ
(2) มุ่งมั่นในการบริ ห ารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความ
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่กาหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด
2.3 ด้ านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ ผู้บริห ารและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
(1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเดี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย
(2) ยึดมั่น ในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดจากการการทุจริตในการปฏิ บัติงาน
ไม่รับสินบนและการใช้ตาแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ
2.4 ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าแคม ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าแคมไม่ทนต่อการทุจริต อับอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้
ตามหลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม
(2) ให้ความสาคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร
(3) มีแนวทางในการปฏิบั ติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้
ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลไม้ฝาดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2.5 ด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความ
ถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงาน
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม
(2) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม
(3) มุ่ งเน้ น การบริห ารงบประมาณ โดยยึ ดหลั ก ความถู กต้ องตามกฎหมาย ระเบี ย บ
โปร่งใสตรวจสอบได้ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
(4) ให้ความสาคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ
(5) ให้ความสาคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของพนักงาน

-32.6 ด้ า นการสื่ อ สารภายในหน่ ว ยงาน เพื่ อ ถ่ า ยทอดนโยบายทั้ ง 5 ด้ าน ดั ง กล่ าวข้ า งต้ น
ให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ทราบและถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
(1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม เกิดความตระหนักและให้ความสาคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานรัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการสื่อสาร เช่น หนังสือสั่งการ การปิด
ประกาศ ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น
(2) ให้ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้ น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน เป็นต้น

