
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลนาหนาด 

เร่ือง  เจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
…………………….…………………..…………… 

  พลเอก ประยุทธ์  จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีได้ก าหนดนโยบายของรฐับาลที่แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวนัศุกร์ที่ 12  กันยายน  2557  ในนโยบายด้านการส่งเสรมิการบริหารราชการ
แผ่นดนิที่มธีรรมาภิบาลและการป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐัประการหนึ่ง คอื 
การเสรมิสรา้งระบบคุณธรรมในการแต่งตัง้และโยกย้ายบุคลากรภาครฐั  วางมาตรการป้องกนัการแทรกแซง
จากนักการเมอืง และส่งเสรมิใหม้กีารน าระบบพทิกัษ์คุณธรรมมาใชใ้นการบรหิารงานบุคคลของเจา้หน้าทีฝ่่าย
ต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรม และจติส านึกในการรกัษาศกัดิศ์รี
ของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสตัย์สุจรติควบคู่กับการบรหิารจดัการภาครฐัที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกนั และปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าทีข่องรฐัทุกระดบัอย่างเคร่งครดั  ยกเลกิหรอื
แกไ้ขกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ที ่ไม่จ าเป็น  สรา้งภาระแก่ประชาชนเกนิควร  หรอืเปิดช่องโอกาสการ
ทุจรติ เช่น ระเบยีบการจดัซื้อ จดัจา้ง การอนุญาต อนุมตั ิ และการขอรบับรกิารจากภาครฐั  ซึ่งมขี ัน้ตอนยดื
ยาวใชเ้วลานาน ซ ้าซ้อน และเสยีค่าใชจ่้ายทัง้ของภาครฐัและประชาชน รวมทัง้  ปรบัปรุงและจดัใหม้กีฎหมาย
เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติประพฤติมชิอบ  และการมีผลประโยชน์ทบัซ้อนใน
ภาครฐัทุกระดบัโดยถอืว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคญัเร่งด่วนแห่งชาต ิ
   เทศบาลต าบลนาหนาด  ตระหนักถึงความส าคญัในเรื่องนี้  และเห็นว่าจะต้องมกีารแปลง
นโยบายขา้งต้นของรฐับาลไปสู่การปฏบิตัอิย่างจรงิจงั  และเพื่อด าเนินการดงักล่าว เทศบาลต าบลนาหนาด
จงึประกาศเจตจ านงการบรหิารงานความสุจรติ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต าบลนาหนาดยดึถอืปฏบิตั ิโดย
มอีงคป์ระกอบดงันี้ 
  ข้อ 1 : นโยบาย   เทศบาลต าบลนาหนาด ขอก าหนดนโยบายในการบริหารงานของ
เทศบาลต าบลนาหนาด  โดยมปีระกาศแสดง “แสดงเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต”  เพื่อให้
บุคลากรของเทศบาลต าบลนาหนาด ทุกระดบั ทุกคน ไดส้ านึกตระหนกั และยดึถอืปฏบิตั ิ

  ข้อ 2 : มาตรการและแนวทางการด าเนินการ   เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดยีวกนั   
ในอนัที่จะสร้างและแสดงถึงความโปร่งใส ความพร้อมรบัผดิ ความปลอดจากการทุจรติในการปฏิบัติงาน  
ความมวีฒันธรรมคุณธรรมในองคก์ร ความมคีุณธรรมการท างานในหน่วยงาน และการมกีารสื่อสารภายใน
หน่วยงาน ไดก้ าหนดมาตรการและแนวทางการด าเนินงาน ดงันี้ 
  2.1  บรหิารงานของเทศบาลต าบลนาหนาดใหเ้ป็นไปตามแนวนโยบายของรฐับาล  
  2.2  ยดึประชาชนเป็นศูนยก์ลาง  อ านวยความสะดวก และใหบ้รกิารแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิ
บาล 



  2.3  ท างานเป็นทมี 
  2.4  ยดึหลกัการบรหิารกจิการบา้นเมอืงทีด่ ี6 ประการ 
   (1)  หลักนิติธรรม - ยึดหลักกฎหมาย ระเบียบ ค าสัง่ของทางราชการที่ชอบด้วย
กฎหมาย 
   (2)  หลกัคุณธรรม – ยดึมัน่ในความถูกตอ้งดงีาม ประพฤตตินเป็นแบบอย่างทีด่ ี

     (3)  หลกัความรบัผดิชอบ – ตระหนกัในหน้าที ่ ความรบัผดิชอบปฏบิตังิานอย่าง 
เตม็ก าลงัความสามารถ ในต าแหน่งหน้าทีข่องแต่ละคน 
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   (4)  หลักความคุ้มค่า – ใช้ทรพัยากรอย่างประหยดั  และให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
และมคีวามคุม้ค่า ค านึงถงึประโยชน์ทีจ่ะเกดิกบัประชาชนเป็นส าคญั 
   (5)  หลักความโปร่งใส – ยดึถือปฏิบตัิอย่างเคร่งครดัในการท างานอย่างโปร่งใส 
เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ตรงไปตรงมา ต้องไม่มเีรื่องผลประโยชน์ทบัซ้อน และต้องไม่มกีาร
ทุจรติคอรร์ปัชัน่เกดิขึน้  และสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานได้ 
   (6)  หลกัการมสี่วนร่วม – ในการท างานให้รบัฟังขอ้มูล ขอ้คดิเห็นจากผู้เกี่ยวขอ้ง
ทุกฝ่ายรวมทัง้ประชาขน 
  2.5  ยดึมัน่ในค่านิยมหลกัของมาตรฐานจรยิธรรมส าหรบัผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมอืงและ
เจา้หน้าทีข่องรฐั 9 ประการ  ของส านกังานผูต้รวจการแผ่นดนิ ดงันี้ 
   (1)  การยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม 
   (2)  การมจีติส านึกทีด่ ีซื่อสตัย ์สุจรติ และรบัผดิชอบ 
   (3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
   (4)  การยนืหยดัท าในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   (5)  การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มอีธัยาศยั และไม่เลอืกปฏบิตัิ 
   (6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ขอ้เทจ็จรงิ 
   (7)  การมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน  รกัษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบ
ได ้
   (8)  การยดึมัน่ในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
   (9)  การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชพีขององคก์ร    

ขอ้ 3 : กลุ่มเป้าหมาย  ขา้ราชการ  พนกังานเทศบาล ลูกจา้งประจ า  พนกังานจา้ง ทุกคน  

  ขอ้ 4 : วธิดี าเนินการ  เพื่อขบัเคลื่อนเจตจ านงการบรหิารงานด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ ให้
บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางทีก่ าหนด  เทศบาลต าบลนาหนาดจะไดด้ าเนินการ และขอก าหนด
ดงันี้ 
   4.1  น าประกาศเจตจ านงการบรหิารงานด้วยความสุจริตของเทศบาลต าบลนา
หนาด  แจง้ใหบุ้คลากรทุกคนรบัทราบ 



   4.2  ประชาสมัพนัธ์ประกาศเจตจ านงการบรหิารงานดว้ยความสุจรติ ของเทศบาล
ต าบลนาหนาด  เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจ านงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่  
ติ ดบ อ ร์ด ป ระช าสัมพัน ธ์ ห น้ าที่ ท าก าร เท ศบ าล  ล ง เว็บ ไซ ต์ ข อ ง  เท ศบ าลต าบ ลน าห น าด 
http://www.nanard.go.th  

                  ขอ้ 5 : การบงัคบัใช ้

ใหป้ระกาศ “เจตจ านงการบรหิารงานดว้ยความสุจรติ”  ฉบบัน้ีมผีลใชบ้งัคบัตัง้แต่
บดันี้  

เป็นตน้ไป 
  จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

ประกาศ  ณ  วนัที ่ 8   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

 ( นายวรีวฒัน์  ยีส่ารพฒัน์ ) 
 นายกเทศมนตรตี าบลนาหนาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 บนัทึกข้อความ    
ส่วนราชการ  ส านกังานปลดั เทศบาลต าบลนาหนาด 

ท่ี  /-                                          วนัท่ี   8  มกราคม  2561 

เรื่อง  ประกาศเจตจ านงการบรหิารงานดว้ยความสุจรติ 

เรยีน   พนกังานเทศบาลและพนกังานจา้ง ทุกท่าน 

  พลเอก ประยุทธ์  จนัทร์โอชา นายกรฐัมนตร ีได้ก าหนดนโยบายของรฐับาลที่แถลงต่อสภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวนัศุกร์ที่ 12  กันยายน  2557  ในนโยบายด้านการส่งเสรมิการบริหารราชการ
แผ่นดนิที่มธีรรมาภิบาลและการป้องกนัปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบในภาครฐัประการหนึ่ง คอื 
การเสรมิสรา้งระบบคุณธรรมในการแต่งตัง้และโยกย้ายบุคลากรภาครฐั  วางมาตรการป้องกนัการแทรกแซง
จากนักการเมอืง และส่งเสรมิใหม้กีารน าระบบพทิกัษ์คุณธรรมมาใชใ้นการบรหิารงานบุคคลของเจา้หน้าที่ฝ่าย
ต่างๆ ใช้มาตรการทางกฎหมาย  การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จรยิธรรม และจติส านึกในการรกัษาศกัดิศ์รี
ของความเป็นข้าราชการ และความซื่อสตัย์สุจรติควบคู่กับการบรหิารจดัการภาครฐัที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
ป้องกนั และปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิชิอบของเจา้หน้าทีข่องรฐัทุกระดบัอย่างเคร่งครดั  ยกเลกิหรอื
แก้ไขกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบัต่างๆ ทีไ่ม่จ าเป็น  สรา้งภาระแก่ประชาชนเกนิควร  หรอืเปิดช่องโอกาสการ
ทุจรติ เช่น ระเบยีบการจดัซื้อ จดัจา้ง การอนุญาต อนุมตั ิ และการขอรบับรกิารจากภาครฐั  ซึ่งมขี ัน้ตอนยดื
ยาวใชเ้วลานาน ซ ้าซ้อน และเสยีค่าใชจ่้ายทัง้ของภาครฐัและประชาชน รวมทัง้  ปรบัปรุงและจดัใหม้กีฎหมาย
เพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจรติประพฤติมชิอบ  และการมีผลประโยชน์ทบัซ้อนใน
ภาครฐัทุกระดบัโดยถอืว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคญัเร่งด่วนแห่งชาต ิ

   เทศบาลต าบลนาหนาด  ตระหนักถึงความส าคญัในเรื่องนี้  และเห็นว่าจะต้องมกีารแปลง
นโยบายขา้งต้นของรฐับาลไปสู่การปฏบิตัอิย่างจรงิจงั  และเพื่อด าเนินการดงักล่าว เทศบาลต าบลนาหนาด 
จงึประกาศเจตจ านงการบรหิารงานความสุจรติ เพื่อให้บุคลากรของเทศบาลต าบลนาหนาดยดึถอืปฏบิตั ิเพื่อ
ขบัเคลื่อนเจตจ านงการบรหิารงานด้วยความซื่อสตัย ์สุจรติ ให้บรรลุตามนโยบาย มาตรการและแนวทางที่
ก าหนด  เทศบาลต าบลนาหนาดจะไดด้ าเนินการ และขอก าหนดดงันี้ 
   1.น าประกาศเจตจ านงการบรหิารงานด้วยความสุจรติของเทศบาลต าบลนาหนาด  
แจง้ใหบุ้คลากรทุกคนรบัทราบ 

   2. ประชาสมัพนัธ์ประกาศเจตจ านงการบรหิารงานด้วยความสุจรติ ของเทศบาล
ต าบลนาหนาด  เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจ านงของหน่วยงาน ในช่องทางต่างๆ ได้แก่  
ติดบ อ ร์ดป ระช าสัมพัน ธ์ห น้ าที่ ท าก าร เท ศบ าล  ล งเว็บ ไซต์ ขอ ง เท ศบ าลต าบ ลน าหน าด 
http://www.nanard.go.th 

 

 

 

http://www.nanard.go.th/


จงึเรยีนมาเพือ่โปรดทราบ  

 

 
   (นายวรีวฒัน์  ยีส่ารพฒัน์) 

                          นายกเทศมนตรตี าบลนาหนาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการปฏิบติัแนบท้ายตามประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความสุจริต 
เทศบาลต าบลนาหนาด  

 

ด้วยปัจจุบนัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครฐัได้ถูก
ก าหนดเป็นกลยุทธ์ส าคญัของยุทธศาสตรช์าตวิ่าดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดบัให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครฐั เป็นมาตรการป้องกนัการทุจรติในเชงิรุกที่หน่วยงานภาครฐัทัว่ประเทศจะต้องด าเนินการ 
โดยมุ่งหวงัให้หน่วยงานภาครฐัได้ทราบถึงข้อบกพร่องต่างๆที่สะท้อนจากเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครฐั และน ามาปรบัปรุงพฒันาหน่วยงานให้มคีวามโปร่งใส เป็น
ธรรม ปลอดจากการทุจรติ ประกอบกบัมตคิณะรฐัมนตร ีเมื่อวนัที่ 5 มกราคม 2559 เหน็ชอบให้หน่วยงาน
ภาครฐัเขา้ร่วมรบัการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559 –2560 ตามทีส่ านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติแห่งชาตเิสนอ 

  เทศบาลต าบลนาหนาด จงึขอประกาศแสดงเจตจ านงทีจ่ะบรหิารงานดว้ยความซื่อสตัยส์ุจรติ 
มคีุณธรรม มคีวามโปร่งใส ปราศจากการทุจรติ และพรอ้มทีจ่ะไดร้บัการตดิตามตรวจสอบการปฏบิตังิานตาม
เจตจ านงทัง้ต่อเจา้หน้าทีภ่ายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน ดงันี้ 
  ข้อ 1 เจตจ านงในการบริหารงานและน าหน่วยงานด้วยความซ่ือสตัยส์ุจริตทัง้ต่อ
เจ้าหน้าท่ีภายในหน่วยงานและสาธารณชนภายนอกหน่วยงาน 
  เพื่อเป็นการแสดงความตัง้ใจหรอืค ามัน่ทีจ่ะบรหิารงานดว้ยความซื่อสตัย ์สุจรติ  มคีุณธรรม 
มคีวามโปร่งใส ปราศจากการทุจรติ และความพร้อมที่จะได้รบัการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตาม
เจตจ านงทีไ่ดแ้สดงไว ้
  ข้อ 2 นโยบายในการพฒันาองคก์รให้มีคณุธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
  ก าหนดฯนโยบายในการพฒันาองคก์รใหม้คีุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพื่อให้ผู้บรหิารและพนักงานของเทศบาลต าบลนาหนาดทุกคน มุ่งมัน่พัฒนาหน่วยงาน ให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน ของ
หน่วยงานภาครฐั 6 ดา้น ดงันี้ 
  2.1 ด้านความโปร่งใส เป็นการเปิดเผยข้อมูล รวมถึงการด าเนินการตามภารกิจหน้าที ่         
ดว้ยความสุจรติ โปร่งใส และเทีย่งธรรม ซึง่มแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
   (1) มุ่งเน้นการปฏบิตังิานดว้ยความโปร่งใส ตรวจสอบได ้โดยยดึหลกัความซื่อสตัย ์
สุจรติ ถูกตอ้ง เป็นไปตามกฎหมาย ระเบยีบ อย่างเคร่งครดั 
   (2) ให้ความส าคญัในการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานด้วยความโปร่งใส โดยยึด
หลกัความสุจรติ เทีย่งธรรม ถูกตอ้ง ตรวจสอบไดต้ามบทบญัญตัขิองกฎหมาย 

(3) ให้ความส าคัญกับการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปฏบิตังิาน โดยยดึหลกัความถูกตอ้ง สุจรติ โปร่งใสและเทีย่งธรรม 
   (4) มุ่งเน้นการบรหิารจดัการเรื่องรอ้งเรยีนเกี่ยวกบัการปฏบิตังิานดว้ยความโปร่งใส 
เทีย่งธรรม รวดเรว็ โดยยดึหลกัความถูกตอ้ง ตามกฎหมาย 
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  2.2 ด้านความพร้อมรบัผิด ผู้บรหิารและพนักงานของเทศบาลต าบลนาหนาด มีความ
มุ่งมัน่ตัง้ใจปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถและมปีระสทิธิภาพ มคีวามรบัผดิชอบต่อผลการปฏิบตัิงาน 
พรอ้มรบัผดิชอบในการปฏบิตัหิน้าที ่ดงันี้ 
   (1) มุ่งเน้นการขบัเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ มคีุณธรรม โดย
ยดึหลกัสุจรติ โปร่งใส และเทีย่งธรรม พรอ้มรบัผดิชอบ 
   (2) มุ่งมัน่ในการบรหิารงาน/ปฏบิตังิานตามหน้าทีอ่ย่างเตม็ใจ กระตอืรอืรน้ มคีวาม
พร้อมที่จะปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ก าหนดไว้ในพนัธกิจ โดยยดึหลกัความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบอย่าง
เคร่งครดั 
  2.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบติังาน ส่งเสรมิให้ผู้บรหิารและพนักงาน
ของเทศบาลต าบลนาหนาด ปฏบิตัตินตามแนวทาง ดงัต่อไปนี้ 
   (1) ยึดมัน่ในการบริหารจัดการองค์กรเดี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิง
นโยบาย 
   (2) ยดึมัน่ในการปฏบิตังิานเกี่ยวกบัความปลอดจากการการทุจรติในการปฏบิตังิาน 
ไม่รบัสนิบนและการใชต้ าแหน่งหน้าทีใ่นการเอือ้ประโยชน์ในการปฏบิตังิานโดยมชิอบ 
  2.4 ด้านวฒันธรรมในองคก์ร สง่เสรมิใหผู้บ้รหิารและพนกังานของเทศบาลต าบลนาหนาด 
ปฏบิตัตินตามแนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
   (1) สรา้งวฒันธรรมองคก์รเพื่อให้ผูบ้รหิารและพนักงานของเทศบาลต าบลนาหนาด 
ไม่ทนต่อการทุจรติ อบัอายและเกรงกลวัต่อการทุจรติ จนก่อใหเ้กดิวฒันธรรมในการต่อตา้นการทุจรติไดต้าม
หลกันิตธิรรม ภาระรบัผดิชอบโดยยดึหลกัความถูกตอ้ง สุจรติ โปร่งใสและเทีย่งธรรม 
   (2) ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
องคก์ร 
   (3) มแีนวทางในการปฏบิตังิานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อนในหน่วยงาน โดย
ใหผู้บ้รหิารและพนกังานของเทศบาลต าบลนาหนาด ถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั 
  2.5 ด้านคณุธรรมการท างานในหน่วยงาน มรีะบบการปฏบิตังิานทีไ่ดม้าตรฐาน ยดึหลกั
ความถูกต้อง เป็นธรรม เท่าเทียม ไม่เลอืกปฏิบตั ิและมคีุณธรรมในการปฏิบตังิานรวมถึงการบรหิารงาน
ภายในหน่วยงานใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล ซึง่มแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
   (1) มุ่งเน้นการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักความ
ถูกตอ้งตามกฎหมาย ระเบยีบ ดว้ยความสุจรติ โปร่งใส และเทีย่งธรรม 
   (2) มุ่งเน้นการบรหิารและพฒันาทรพัยากรบุคคล โดยยดึหลกัคุณธรรม 



   (3) มุ่งเน้นการบรหิารงบประมาณ โดยยดึหลกัความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบยีบ 
โปร่งใสตรวจสอบได ้คุม้ค่า และเกดิประโยชน์สงูสุด 
   (4) ให้ความส าคญักบัการมอบหมายงานในการปฏิบตังิานตามภารกจิหน้าที่ และ
ความรบัผดิชอบดว้ยความเป็นธรรม เท่าเทยีม ไม่เลอืกปฏบิตั ิ
   (5) ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยและส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏบิตังิานของพนกังาน 
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  2.6 ด้านการส่ือสารภายในหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดนโยบายทัง้ 5 ด้าน ดงักล่าวขา้งต้น  
ใหผู้บ้รหิารและพนกังานของเทศบาลต าบลนาหนาด ทราบและถอืปฏบิตั ิซึง่มแีนวทางปฏบิตั ิดงันี้ 
   (1) สื่อสารประชาสัมพันธ์ในการถ่ายทอดนโยบายทัง้ 5 ด้าน ให้ผู้บริหารและ
พนักงานของเทศบาลต าบลนาหนาด เกิดความตระหนักและให้ความส าคัญถึงการปฏิบัติงานตามหลัก
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานรฐั โดยวธิกีาร/ช่องทางการสือ่สาร เช่น หนงัสอืสัง่
การ การปิดประกาศ ประกาศทางเวบ็ไซต ์เป็นตน้ 
   (2) ให้ความส าคญักบัการเปิดโอกาสให้มกีารสื่อสารสองทาง โดยการรบัฟังความ
คดิเหน็ ขอ้เสนอแนะเกีย่วกบัการปฏบิตัติามนโยบาย 5 ดา้น ดงักล่าวขา้งตน้ เช่น หนงัสอืแสดงความคดิเหน็ 
การแสดงความคดิเหน็ในทีป่ระชุมผูบ้รหิาร/พนกังาน เป็นตน้ 
 


