
 

 

ที่ นธ 72601/ว 075 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
           49/1 ม.1 อ.สุไหงโก-ลก นธ 96120 
 

 7  มกราคม  2564 
 

เรื่อง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากความทุจริต 
 

เรียน  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการในตำบลมูโนะ  กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน สมาชิกสภาอบต.  
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ  จำนวน  1  ชุด 
        

 ด้วยเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2560) 
และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหารจั ดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ         
เพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ
พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ 
 

 องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการ
ทุจริต เพ่ือเป็นการแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริตให้ส่วนราชการ หน่วยงานได้ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติและเพ่ือให้สาธารณชนได้รับทราบถึงเจตจำนงที่จะมุ่งมั่นปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รวมทั้งเกิด
ภาพลักษณ์ที่ดีแก่องค์กรในการรวมพลังต่อต้านการทุจริตต่อไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย            
โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.munok.go.th  หัวข้อประกาศ 
 

 จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาดำเนินการและถือปฏิบัติด้วย  
 

  ขอแสดงความนับถือ 
   
 

                     (นายรอปา  อีซอ) 
                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
 

 
 
สำนักงานปลัด อบต. 
โทรศัพท์/โทรสาร 073-621020-2 
 



 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
เรื่อง  เจตจำนงการปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
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ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.2556 - 2560) และ
นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและป้องกันปราบปราม    
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์ สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ         
เพ่ือป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ
พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในระบบราชการ นั้น 

องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ จึงได้กำหนดนโยบายและความโปร่งใสเพ่ือเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรขององค์กรให้ยึดถือและปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและ
ข้อบังคับอ่ืนๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใสสำหรับบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว จึงกำหนดแนวทางถือปฏิบัติและ
ดำเนินการ ดังนี้ 

1. นโยบาย 
1.1 ด้านความโปร่งใส 

1) นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมใน
กระบวนการดำเนินงานโดยการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้สาวนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอน
ต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทำแผนงาน ร่วมดำเนินการ และร่วม
ติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน 

2) นโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการดำเนินการเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างจะต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอนตามกฎหมายที่กำหนด 

3) นโยบายการให้เปิดเผย และเข้าถึงข้อมูลขององค์กร โดยจะต้องให้และเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกรวดเร็ว 

4) นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การให้บริการของ
หน่วยงาน โดยการดำเนินการ และจัดการกับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อันไม่โปร่งใส
หรือทุจริตต่อหน้าที ่
 1.2 ด้านความพร้อมรับผิด 
   1) นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน การบริหารงาน ทุกขั้นตอนที่ต้องมี
ความถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ อย่างครบถ้วนเคร่งครัด โดยการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนของเจ้าหน้าที่ต้องมี
ความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด กล้าหาญที่จะรับผิดชอบในผล
การปฏิบัติงานของตนเอง 
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 2) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจำนงของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต  
และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด โดยการกำหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจำนง
ในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และพร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคม
ว่าการขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
 1.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์โดย
ต้องมีนโยบาย/แนวทาง เพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของ
ตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด 
  2) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้ เจ้าหน้าที่ เรียกรับเงิน สิ่ งของ สิ่ งของ หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่
เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง หรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตำแหน่งหน้าที่ของ
ตนเองอย่างไม่เป็นธรรม เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง หรือผู้อื่นผู้ใด 
  3) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่
ที่ไม่เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุน
กันระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน เพ่ือเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญา
โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงาน แลกเปลี่ยนกับการกำหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ ของผู้บริหารของ
หน่วยงาน 
 1.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  1) นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโดยการ
สร้างให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ 
  2) นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จนก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ โดยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติประจำหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
  3) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 1.5 ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน                                            
  1) นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีชัดเจน
และเป็นไปตามระเบียบขั้นตอน และมีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ โดยการ
กำหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
  2) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล โดยการบริหารงานทรัพยากรบุคคล เช่น    
การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย พิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรม มีคุณธรรมในการบริหาร
บุคคลภายในหน่วยงาน 
  3) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส และคุ้มค่ามากที่สุด 
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  4) นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติโดย
พฤติกรรมของหัวหน้างานต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
ต้องคำถึงถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงาน  
ทุกคน อย่างเท่าเทียมกัน 
  5) นโยบายที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติ งาน   
โดยผู้บริหารหน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในองค์กร 
 1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสาร   
เพ่ือถ่ายทอดเกี่ยวกับนโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้
ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส 
 2. แนวทาง 
     2.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่ งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
     2.2 ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 
     2.3 ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและ
เปิดโอกาสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
     2.4 ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแสการทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน
ศูนย์ดำรงธรรมอบต. อำเภอ และจังหวัด 
     2.5 กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง  
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ วันที่  7   เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 
                                                                
 
    (ลงชื่อ) 
           (นายรอปา  อีซอ) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
เรื่อง  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

...................................................................  
 

  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ          
มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพ่ือความเป็นธรรม
ต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
  ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ได้ประกาศเจตนารมณ์
ตามนโยบายการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ โดยให้ดำเนินการ ดังนี้ 

1) บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส และเป็นธรรม 

2) ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 

3) ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอนและเปิดโอกาสให้เอกชน ภาคประชา
สังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนิน
กิจกรรมทุกรูปแบบ 

4) มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้
มาตรการลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ที่เก่ียวข้อง 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่ 7  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 
                                                                
 
         (ลงชื่อ) 

     (นายรอปา  อีซอ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

 

 

 

 

 

 



            
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

                          เรื่อง  ประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม 
...................................................................  
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมโดยมุ่ง
ส่งเสริมคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดี       
มีจิตบริการ และดำเนินชีวิตอย่างพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล เพ่ือเป็น
การตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศเจตจำนงนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
 

1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต 
2. สร้างทัศนคตทิี่ดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามขององค์กร 
3. ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานำทางชีวิต มีความขยัน ประหยัดและ

ซื่อสัตย์ 
4. บุคลากรขององค์กรปฏิบัติหน้าที่และดำเนินชีวิตโดยยึดถือหลักความสุจริต และต่อต้าน   

การกระทำที่เป็นพฤติกรรมการทุจริต 
5. สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน 
 

เพ่ือให้เป็นองค์กรที่บุคลากรมีจิตสำนึกโดยยึดถือคุณธรรม และมีการปฏิบัติที่ยึดถือจริยธรรม     
ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2564 
                                                                
 
         (ลงชื่อ) 

     (นายรอปา  อีซอ) 
             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

 

 

 

 

 

 

 



            
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 

                 เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ 
...................................................................  
 

  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะ ขอประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานและกำกับดูแล
ให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนองค์การบริหารส่วนตำบลมูโนะจะเปน็ไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาลโดยจะ 

1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนมีความถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างครบถ้วน
และเคร่งครัด ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามที่กฎหมายกำหนด 

2. ปลูกฝังและสร้างให้เกิดวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมให้ได้ ซึ่งถือเป็นการป้องกันการทุจริตตั้งแต่รากฐานของพฤติกรรมการทุจริต และกระบวนการของ
หน่วยงานที่มีการกำหนดแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน รวมไปถึงการมีกระบวนการ
ตรวจสอบถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเห็นความสำคัญและเกิด
ความตระหนักถึงผลของการทุจริต จนก่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ 

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆ ในหน่วยงาน ไม่ทนต่อการทุจริต และก่อให้เกิดการ
ลงโทษทางสังคม (Social Sanction) อันจะส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกิดความอายหรือความกลัวที่จะ
กระทำการทุจริต 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
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         (ลงชื่อ) 
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