
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 
เรื่อง  เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 

…………………….…………………..…………… 

  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ 12  กันยายน  2557  ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหน่ึง คือ การเสริมสร้างระบบคุณธรรม 
ในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน า
ระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม 
คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับ
อย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น  สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  หรือ 
เปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมีข้ันตอน
ยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย  เพื่อให้
ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ   
โดยถือว่าเรื่องน้ีเป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาต ิ
   องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องน้ี  และเห็นว่าจะต้องมีการ
แปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเพื่อด าเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว จึงประกาศเจตจ านงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลา
ค้าว ยึดถือปฏิบัติ โดยมีองค์ประกอบดังน้ี 
  ข้อ 1 : นโยบาย   องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว ขอก าหนดนโยบายในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  โดยมีประกาศ “แสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  เพื่อให้
บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว ทุกระดับ ทุกคน ได้ส านึกตระหนัก และยึดถือปฏิบัติ 
  ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการด าเนินการ   เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
ในอันที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรับผิด ความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  ความมี
วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร ความมีคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และการมีการส่ือสารภายในหน่วยงาน  
ได้ก าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงาน ดังน้ี 
       2.1  บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวให้เป็นไปตามแนวนโยบายของ
รัฐบาล  
       2.2  ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
       2.3  ท างานเป็นทีม 
       2.4  ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 6 ประการ 
    (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ค าส่ังของทางราชการที่ชอบด้วยกฎหมาย 
    (2)  หลักคุณธรรม – ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 

      (3)  หลักความรับผิดชอบ – ตระหนักในหน้าที่  ความรับผิดชอบปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง 
                 ความสามารถ ในต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละคน 
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     (4)  หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และมีความ 
                                      คุ้มค่า ค านึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดกับประชาชนเป็นส าคัญ 
    (5)  หลักความโปร่งใส – ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดในการท างานอย่างโปร่งใส เปิดเผยข้อมูล 
                                      ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และต้องไม่มี 
                                      การทุจริตคอร์รัปช่ันเกิดข้ึน  และสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ 
    (6)  หลักการมีส่วนร่วม – ในการท างานให้รับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
                                      รวมทั้งประชาขน 
       2.5  ยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ  
                                 เจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการ  ของส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังน้ี 
     (1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
     (2)  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
     (3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 
                                       ทับซ้อน 
     (4)  การยืนหยัดท าในส่ิงที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
     (5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
     (6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
     (7)  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
     (8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร    

ข้อ 3 : กลุ่มเป้าหมาย  ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  พนักงานจ้าง ทุกคน  
  ข้อ 4 : วิธีด าเนินการ  เพื่อขับเคล่ือนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตาม
นโยบาย มาตรการและแนวทางที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวจะได้ด าเนินการ และขอก าหนดดังน้ี 
   4.1  น าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาน
ปลาค้าว  แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 
   4.2  ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลาค้าว เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจ านงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว , ลงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาน
ปลาค้าว (www.lahanplakao.net) 

ข้อ 5 : การบังคับใช้ 
ให้ประกาศ “เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  ฉบับน้ีมีผลใช้บังคับตั้งแต่บัดน้ี  

เป็นต้นไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                                    ประกาศ  ณ  วันที่  3  เมษายน  พ.ศ. ๒๕62 
  

 
                                    (นายสมหมาย  ทองบอน) 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 



 บันทึกขอ้ความ    
ส่วนราชการ  ส านักงานปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  
ที่ นม 94101/-                                          วันที่   3  เมษายน 2562 
เร่ือง  ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 

เรียน   ประธานสภา สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ทุกท่าน 

  ตามที่ พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อ 
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันศุกร์ที่ 12  กันยายน  2557  ในนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐประการหน่ึง คือ การเสริมสร้างระบบ
คุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  วางมาตรการป้องกันการแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มี
การน าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝัง
ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริตควบคู่กับ 
การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ทุกระดับอย่างเคร่งครัด  ยกเลิกหรือแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น  สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร  
หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ  และการขอรับบริการจากภาครัฐ  ซึ่งมี
ขั้นตอนยืดยาวใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน รวมทั้ง  ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมาย
เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ
โดยถือว่าเรื่องน้ีเป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ 

   องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องน้ี  และเห็นว่าจะต้องมีการ
แปลงนโยบายข้างต้นของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง  และเพื่อด าเนินการดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบล
ละหานปลาค้าว จึงประกาศเจตจ านงการบริหารงานความสุจริต เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลา
ค้าวยึดถือปฏิบัติ เพื่อขับเคล่ือนเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและ
แนวทางที่ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวจะได้ด าเนินการ และขอก าหนดดังน้ี 
   1.น าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาน
ปลาค้าว  แจ้งให้บุคลากรทุกคนรับทราบ 
   2. ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลละหานปลาค้าว  เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจ านงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่ ติดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์หน้าที่ท าการ อบต. , ลงเว็บไซต์ของ อบต. www.lahanplakao.net 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 

 

 
                                        (นายสมหมาย  ทองบอน) 

                                       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว 
 



แนวทางการปฏิบัติแนบท้ายตามประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว  

 

ด้วยปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้ถูกก าหนด 
เป็นกลยุทธ์ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต   ระยะที่ 3   (พ.ศ. 2560 – 2564)  
ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ เป็นมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในเชิงรุกที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องด าเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ทราบถึง
ข้อบกพร่องต่างๆ ที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ และน ามา
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานให้มีความโปร่งใส เป็นธรรม ปลอดจากการทุจริต ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 
มกราคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 –2560 ตามที่ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเสนอ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว จึงขอประกาศแสดงเจตจ านงที่จะบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ตามเจตจ านงทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดังน้ี 
  ข้อ 1 เจตจ านงในการบริหารงานและน าหน่วยงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 
  เพื่อเป็นการแสดงความตั้งใจหรือค ามั่นที่จะบริหารงานด้วยความซื่ อสัตย์ สุจริต  มีคุณธรรม มีความ
โปร่งใส ปราศจากการทุจริต และความพร้อมที่จะได้รับการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามเจตจ านงที่ได้แสดงไว้ 
  ข้อ 2 นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
  ก าหนดฯ นโยบายในการพัฒนาองค์กรให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวทุกคน มุ่งมั่นพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรม
และความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 6 ด้าน ดังน้ี 
          2.1 ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที่ ด้วยความ
สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
       (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ โดยยึดหลักความซื่อสัตย์ สุจริต 
ถูกต้อง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างเคร่งครัด 
       (2) ให้ความส าคัญในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักความ
สุจริต เที่ยงธรรม ถูกต้อง ตรวจสอบได้ตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
       (3) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน โดย
ยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
       (4) มุ่งเน้นการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส  
เที่ยงธรรม รวดเร็ว โดยยึดหลักความถูกต้อง ตามกฎหมาย 
  2.2 ด้านความพร้อมรับผิด ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว มี
ความมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและมีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน พร้อม
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ดังน้ี 
       (1) มุ่งเน้นการขับเคล่ือนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม โดยยึดหลัก
สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม พร้อมรับผิดชอบ 
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       (2) มุ่งมั่นในการบริหารงาน/ปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจ กระตือรือร้น มีความพร้อม 
ที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพันธกิจ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด 
  2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว ปฏิบัติตนตามแนวทาง ดังต่อไปน้ี 
   (1) ยึดมั่นในการบริหารจัดการองค์กรเดี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย 
   (2) ยึดมั่นในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับความปลอดจากการการทุจริตในการปฏิบัติ งาน ไม่รับ
สินบนและการใช้ต าแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ในการปฏิบัติงานโดยมิชอบ 
  2.4 ด้านวัฒนธรรมในองค์กร ส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาน
ปลาค้าว ปฏิบัติตนตามแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
   (1) สร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้ผู้บริหารและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละหาน
ปลาค้าว ไม่ทนต่อการทุจริต อับอายและเกรงกลัวต่อการทุจริต จนก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการต่อต้านการทุจริตได้ตาม
หลักนิติธรรม ภาระรับผิดชอบโดยยึดหลักความถูกต้อง สุจริต โปร่งใสและเที่ยงธรรม 
   (2) ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร 
   (3) มีแนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยให้ผู้บริหาร
และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 
  2.5 ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน มีระบบการปฏิบัติงานที่ได้มาตรฐาน ยึดหลักความถูกต้อง 
เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
   (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ด้วยความสุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม 
   (2) มุ่งเน้นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยยึดหลักคุณธรรม 
   (3) มุ่งเน้นการบริหารงบประมาณ โดยยึดหลักความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด 
   (4) ให้ความส าคัญกับการมอบหมายงานในการปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่  และความ
รับผิดชอบด้วยความเป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ 
   (5) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 
  2.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น ให้ผู้บริหาร
และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าวทราบ และถือปฏิบัติ ซึ่งมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 
   (1) ส่ือสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและพนักงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลละหานปลาค้าว เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลักคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐ โดยวิธีการ/ช่องทางการส่ือสาร เช่น หนังสือส่ังการ การปิดประกาศ 
ประกาศทางเว็บไซต์ เป็นต้น 
   (2) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้มีการส่ือสารสองทาง โดยการรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบาย 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เช่น หนังสือแสดงความคิดเห็น การแสดงความ
คิดเห็นในที่ประชุมผู้บริหาร/พนักงาน แบบประเมินความพึงพอใจ เป็นต้น 


