
ประกาศองคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง
เร่ือง  เจตจำานงการบริหารงานด้วยความสุจริต

…………………….…………………..……………

พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำาหนดนโยบายของ
รัฐบาลท่ีแถลงตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เม่ือวันศุกร์ท่ี 12  กันยายน  2557  ใน
นโยบายด้านการสง่เสริมการบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหน่ึง คือ การเสริมสร้าง
ระบบคุณธรรมในการแตง่ตัง้และโยกยา้ยบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และสง่เสริมให้มีการนำาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใชใ้นการ
บริหารงานบุคคลของเจา้หน้าท่ีฝ่ายตา่งๆ ใชม้าตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังคา่นิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นขา้ราชการ และ
ความซ่ือสัตยสุ์จริตควบคูกั่บการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสทิธิภาพเพ่ือป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หน้าท่ีของรัฐทุกระดับอยา่งเคร่งครัด  
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตา่งๆ ท่ี
ไมจ่ำาเป็น  สร้างภาระแกป่ระชาชนเกินควร  หรือเปิดชอ่งโอกาสการทุจริต เชน่ ระเบียบ
การจัดซ้ือ จัดจา้ง 
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซ่ึงมีขัน้ตอนยืดยาวใชเ้วลานาน 
ซำา้ซ้อน และเสียคา่ใชจ้า่ยทัง้ของภาครัฐและประชาชน รวมทัง้  ปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือวา่เร่ืองน้ีเป็นวาระสำาคัญเร่งดว่น
แห่งชาติ
 องคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง  ตระหนักถึงความส ำาคัญในเร่ืองน้ี  
และเหน็วา่จะตอ้งมีการแปลงนโยบายขา้งตน้ของรัฐบาลไปสูก่ารปฏิบัติอยา่งจริงจัง  
และเพ่ือดำาเนินการดังกลา่ว องคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง จึงประกาศเจตจำานง
การบริหารงานความสุจริต เพ่ือให้บุคลากรขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง
ยึดถือปฏิบัติ โดยมีองคป์ระกอบดังน้ี

ขอ้   1   :   นโยบาย     องคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง ขอกำาหนดนโยบาย
ในการบริหารงานขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง  โดยมีประกาศแสดง “แสดง
เจตจำานงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  เพ่ือให้บุคลากรขององคก์ารบริหาร
สว่นตำาบลนาทอง ทุกระดับ ทุกคน ได้ส ำานึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ

ขอ้   2   :     มาตรการและแนวทางการดำาเนินการ     เพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
ในอันท่ีจะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการ
ทุจริตในการปฏิบัตงิาน  ความมีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคก์ร ความมีคุณธรรมการ
ทำางานในหน่วยงาน และการมีการสื่อสารภายในหน่วยงาน 
ได้กำาหนดมาตรการและแนวทางการดำาเนินงาน ดังน้ี



2.1  บริหารงานขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลให้เป็นไปตามแนว
นโยบายของรัฐบาล

2.2  ยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  อำานวยความสะดวก และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

2.3  ทำางานเป็นทีม
2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี 6 ประการ

(1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ คำาส่ังของทาง
ราชการท่ีชอบด้วยกฎหมาย

(2)  หลักคุณธรรม – ยึดม่ันในความถูกตอ้งดีงาม ประพฤตติน
เป็นแบบอยา่งท่ีดี

    (3)  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหน้าท่ี  ความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานอยา่ง
เตม็กำาลังความสามารถ ในตำาแหน่งหน้าท่ีของแตล่ะคน
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(4)  หลักความคุม้คา่ – ใชท้รัพยากรอยา่งประหยัด  และให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด  และมีความคุม้คา่ คำานึงถึงประโยชน์ท่ีจะเกิดกับประชาชนเป็นส ำาคัญ

(5)  หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอยา่งเคร่งครัดในการ
ทำางานอยา่งโปร่งใส เปิดเผยขอ้มูลขา่วสารท่ีเป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ตอ้งไมมี่
เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน และตอ้งไมมี่การทุจริตคอร์รัปช่ันเกิดข้ึน  และสามารถ
ตรวจสอบผลการดำาเนินงานได้

(6)  หลักการมีสว่นร่วม – ในการทำางานให้รับฟังขอ้มูล ขอ้คิด
เหน็จากผูเ้ก่ียวขอ้งทุกฝ่ายรวมทัง้ประชาขน

2.5  ยึดม่ันในคา่นิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส ำาหรับผูด้ ำารง
ตำาแหน่งทางการเมืองและเจา้หน้าท่ีของรัฐ 9 ประการ  ของส ำานักงานผูต้รวจการแผน่
ดิน ดังน้ี

(1)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
(2)  การมีจิตส ำานึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบ
(3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์

สว่นตน และไมมี่ผลประโยชน์ทับซ้อน
(4)  การยืนหยัดทำาในสิง่ท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5)  การให้บริการแกป่ระชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และ

ไมเ่ลือกปฏิบัติ
(6)  การให้ขอ้มูลขา่วสารแกป่ระชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง 

และไมบ่ดิเบือนขอ้เทจ็จริง
(7)  การมุง่ผลสัมฤทธิข์องงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ 

โปร่งใสและตรวจสอบได้
(8)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท์รง

เป็นประมุข



(9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวชิาชีพขององคก์ร

ขอ้   3   :     กลุม่เป้าหมาย    ขา้ราชการ  พนักงานสว่นตำาบล ลูกจา้งประจำา  
พนักงานจา้ง ทุกคน 

ขอ้   4   :     วธีิดำาเนินการ    เพ่ือขับเคล่ือนเจตจำานงการบริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางท่ีกำาหนด  องคก์ารบริหาร
สว่นตำาบลจะได้ดำาเนินการ และขอกำาหนดดังน้ี

4.1  นำาประกาศเจตจำานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของ
องคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง  แจง้ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ

4.2  ประชาสัมพันธป์ระกาศเจตจำานงการบริหารงานด้วยความ
สุจริต ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง  เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบถึง
เจตจำานงของหน่วยงาน ในชอ่งทางตา่งๆ ได้แก ่
ติดบอร์ดประชาสัมพันธห์น้าท่ีทำาการ อบต., ลงเวบ็ไซตข์อง อบต.นาทอง (http://
www.mknatong.go.th)

ขอ้   5   :     การบังคับใช้  
ให้ประกาศ “เจตจำานงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  ฉบับน้ีมี

ผลใชบั้งคับตัง้แตบั่ดน้ี 
เป็นตน้ไป

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๐  เดือนพฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕ 6 ๒
 

 ( นายอรุณ   สพีจน์ )
     นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง

บันทึกข้อความ   
สว่นราชการ  ส ำานักงานปลัด องคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง 
ท่ี มค 75501/-                                          วันท่ี   10  พฤษภาคม
256 ๒
เร่ือง  ประกาศเจตจำานงการบริหารงานด้วยความสุจริต

เรียน   พนักงานสว่นตำาบลและพนักงานจา้ง ทุกทา่น

พลเอก ประยุทธ ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำาหนดนโยบายของ
รัฐบาลท่ีแถลงตอ่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เม่ือวันศุกร์ท่ี 12  กันยายน  2557  ใน
นโยบายด้านการสง่เสริมการบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหน่ึง คือ การเสริมสร้าง



ระบบคุณธรรมในการแตง่ตัง้และโยกยา้ยบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกันการ
แทรกแซงจากนักการเมือง และสง่เสริมให้มีการนำาระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใชใ้นการ
บริหารงานบุคคลของเจา้หน้าท่ีฝ่ายตา่งๆ ใชม้าตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังคา่นิยม
คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำานึกในการรักษาศักด์ิศรีของความเป็นขา้ราชการ และ
ความซ่ือสัตยสุ์จริตควบคูกั่บการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสทิธิภาพเพ่ือป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจา้หน้าท่ีของรัฐทุกระดับอยา่งเคร่งครัด  
ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับตา่งๆ ท่ี
ไมจ่ำาเป็น  สร้างภาระแกป่ระชาชนเกินควร  หรือเปิดชอ่งโอกาสการทุจริต เชน่ ระเบียบ
การจัดซ้ือ จัดจา้ง 
การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซ่ึงมีขัน้ตอนยืดยาวใชเ้วลานาน 
ซำา้ซ้อน และเสียคา่ใชจ้า่ยทัง้ของภาครัฐและประชาชน รวมทัง้  ปรับปรุงและจัดให้มี
กฎหมายเพ่ือให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และ
การมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับโดยถือวา่เร่ืองน้ีเป็นวาระสำาคัญเร่งดว่น
แห่งชาติ

 องคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง  ตระหนักถึงความส ำาคัญในเร่ืองน้ี  
และเหน็วา่จะตอ้งมีการแปลงนโยบายขา้งตน้ของรัฐบาลไปสูก่ารปฏิบัติอยา่งจริงจัง  
และเพ่ือดำาเนินการดังกลา่ว องคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง จึงประกาศเจตจำานง
การบริหารงานความสุจริต เพ่ือให้บุคลากรขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง
ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือขับเคล่ือนเจตจำานงการบริหารงานด้วยความซ่ือสัตย ์สุจริต ให้บรรลุ
ตามนโยบาย มาตรการและแนวทางท่ีกำาหนด  องคก์ารบริหารสว่นตำาบลจะได้ดำาเนิน
การ และขอกำาหนดดังน้ี

1.นำาประกาศเจตจำานงการบริหารงานด้วยความสุจริตของ
องคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง  แจง้ให้บุคลากรทุกคนรับทราบ

2. ประชาสัมพันธป์ระกาศเจตจำานงการบริหารงานด้วยความ
สุจริต ขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง  เพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบถึง
เจตจำานงของหน่วยงาน ในชอ่งทางตา่งๆ ได้แก ่
ติดบอร์ดประชาสัมพันธห์น้าท่ีทำาการ อบต., ลงเวบ็ไซตข์อง อบต.นาทอง (http://
www.mknatong.go.th)

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

(นายอรุณ  สีพจน์)
            นายกองคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง

แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายตามประกาศเจตจำานงการบริหารงานด้วย
ความสุจริต

องคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง 



ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐได้ถูกก ำาหนดเป็นกลยุทธส์ ำาคัญของยุทธศาสตร์ชาติวา่ด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับ
ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด ำาเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ
เป็นมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุกท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ัวประเทศจะตอ้งดำาเนิน
การ โดยมุง่หวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึงขอ้บกพร่องตา่งๆท่ีสะทอ้นจากเคร่ือง
มือที่ใชใ้นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และนำามา
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบ
กับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 เหน็ชอบให้หน่วยงานภาครัฐเขา้
ร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด ำาเนินงานของหน่วยงาน ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 –2560 ตามที่ส ำานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหง่ชาติเสนอ

องคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง จึงขอประกาศแสดงเจตจำานงท่ีจะ
บริหารงานด้วยความซ่ือสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
และพร้อมท่ีจะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำานงทัง้ตอ่เจา้หน้าท่ี
ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังน้ี

ข้อ 1 เจตจำานงในการบริหารงานและนำาหน่วยงานด้วยความ
ซ่ือสัตยสุ์จริตท้ังต่อเจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอก
หน่วยงาน

เพ่ือเป็นการแสดงความตัง้ใจหรือคำาม่ันท่ีจะบริหารงานด้วยความ
ซ่ือสัตย ์สุจริต  มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และความพร้อมท่ีจะ
ไดรั้บการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจำานงท่ีได้แสดงไว้

ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองคก์รให้มีคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน

กำาหนดฯดยบายในการพัฒนาองคก์รให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำาเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนักงานขององคก์ารบริหารสว่น
ตำาบลนาทองทุกคน มุง่ม่ันพัฒนาหน่วยงาน          ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน                    
ของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังน้ี

2.1 ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยขอ้มูล รวมถึงการดำาเนินการ
ตามภารกิจหน้าท่ี          ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติ
ดังน้ี

(1) มุง่เน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดย
ยึดหลักความซ่ือสัตย ์สุจริต ถูกตอ้ง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อยา่งเคร่งครัด

(2) ให้ความส ำาคัญในการเปิดเผยขอ้มูลของหน่วยงานด้วยความ
โปร่งใส โดยยึดหลักความสุจริต เท่ียงธรรม ถูกตอ้ง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย



-2-

(3) ให้ความส ำาคัญกับการเปิดโอกาสให้ผูมี้สว่นได้เสียเขา้มามี
สว่นร่วมในการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกตอ้ง สุจริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม

(4) มุง่เน้นการบริหารจัดการเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับการปฏิบัติ
งานด้วยความโปร่งใส เท่ียงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกตอ้ง ตามกฎหมาย

2.2 ด้านความพร้อมรับผิด ผูบ้ริหารและพนักงานขององคก์าร
บริหารสว่นตำาบลไมฝ้าด มีความมุง่ม่ันตัง้ใจปฏิบัติงานอยา่งเตม็ความสามารถและมี
ประสทิธิภาพ มีความรับผิดชอบตอ่ผลการปฏิบัตงิาน พร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติ
หน้าท่ี ดังน้ี

(1) มุง่เน้นการขับเคล่ือนหน่วยงานให้เป็นไปอยา่งมี
ประสทิธิภาพ มีคุณธรรม โดยยึดหลักสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม พร้อมรับผิดชอบ

(2) มุง่ม่ันในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอยา่งเตม็ใจ 
กระตือรือร้น มีความพร้อมท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีกำาหนดไวใ้นพันธกิจ โดยยึดหลัก
ความถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบอยา่งเคร่งครัด

2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน สง่เสริมให้ผู้
บริหารและพนักงานขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลไมฝ้าด ปฏิบัตตินตามแนวทาง ดัง
ตอ่ไปน้ี

(1) ยึดม่ันในการบริหารจัดการองคก์รเด่ียวกับความปลอดจาก
การทุจริตเชิงนโยบาย

(2) ยึดม่ันในการปฏิบัติงานเก่ียวกับความปลอดจากการการ
ทุจริตในการปฏิบัตงิาน ไมรั่บสนิบนและการใชต้ ำาแหน่งหน้าท่ีในการเอ้ือประโยชน์
ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ

2.4 ด้านวัฒนธรรมในองคก์ร สง่เสริมให้ผูบ้ริหารและพนักงานของ
องคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทอง ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี

(1) สร้างวัฒนธรรมองคก์รเพ่ือให้ผูบ้ริหารและพนักงานของ
องคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทองไมท่นตอ่การทุจริต อับอายและเกรงกลัวตอ่การ
ทุจริต จนกอ่ให้เกิดวัฒนธรรมในการตอ่ตา้นการทุจริตได้ตามหลักนิติธรรม ภาระรับ
ผิดชอบโดยยึดหลักความถูกตอ้ง สุจริต โปร่งใสและเท่ียงธรรม

(2) ให้ความส ำาคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในองคก์ร

(3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในหน่วยงาน โดยให้ผูบ้ริหารและพนักงานขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลไมฝ้าดถือ
ปฏิบัติอยา่งเคร่งครัด



2.5 ด้านคุณธรรมการทำางานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงาน
ท่ีได้มาตรฐาน ยึดหลักความถูกตอ้ง เป็นธรรม เทา่เทียม ไมเ่ลือกปฏิบัติ และมี
คุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี

(1) มุง่เน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คูมื่อการปฏิบัตงิาน โดย
ยึดหลักความถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบียบ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเท่ียงธรรม

(2) มุง่เน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลัก
คุณธรรม

(3) มุง่เน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกตอ้งตาม
กฎหมาย ระเบียบ โปร่งใสตรวจสอบได้ คุม้คา่ และเกิดประโยชน์สูงสุด

(4) ให้ความส ำาคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าท่ี และความรับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เทา่เทียม ไมเ่ลือกปฏิบัติ

(5) ให้ความส ำาคัญกับสภาพแวดลอ้มท่ีเอ้ืออำานวยและสง่เสริม
สนับสนุนการปฏิบัติงานของพนักงาน
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2.6 ด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน เพ่ือถา่ยทอดนโยบายทัง้ 5 
ด้าน ดังกลา่วขา้งตน้       ให้ผูบ้ริหารและพนักงานขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลไม้
ฝาดทราบและถือปฏิบัติ ซ่ึงมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี

(1) สื่อสารประชาสัมพันธใ์นการถา่ยทอดนโยบายทัง้ 5 ด้าน ให้
ผูบ้ริหารและพนักงานขององคก์ารบริหารสว่นตำาบลนาทองเกิดความตระหนักและให้
ความส ำาคัญถึงการปฏิบัตงิานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงาน
ของหน่วยงานรัฐ โดยวธีิการ/ชอ่งทางการสื่อสาร เชน่ หนังสอืสัง่การ การปิดประกาศ 
ประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้

(2) ให้ความส ำาคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการสื่อสารสองทาง 
โดยการรับฟังความคิดเหน็ ขอ้เสนอแนะเก่ียวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้าน ดัง
กลา่วขา้งตน้ เชน่ หนังสอืแสดงความคิดเหน็ การแสดงความคิดเหน็ในท่ีประชุมผู้
บริหาร/พนักงาน เป็นตน้
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