
    
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี  
            เรื่อง   แนวทางในการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรม คุณธรรม  

 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี  จัดท าโครงการน าคุณธรรมสู่องค์กรเป็นสุข “โฮมฮัก
(HOME HUG) รู้ รัก สามัคคี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562” ส าหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  กลุ่มอาสาสมัครในพ้ืนที่  ผู้น าท้องที่ ส่วนราชการในพ้ืนที่  
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 ตามประเด็นยุทธศาสตร์การจัดการบ้านเมืองที่ดี  วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรมในองค์กร สนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึก  
ค่านิยม  ให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  แล้วนั้น  

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและเป็นการพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสี  จึงก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  ดังนี้ 
  ๑.  ส่งเสริมข้าราชการและลูกจ้างในองค์การบริหารส่วนต าบลให้มีการด าเนินการตามที่
ก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมในการปฏิบัติงานอย่างน้อย  สามครั้งต่อปี 
  ๒.  ก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่ก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรม  ดังนี้   
  การก าหนดแนวทางในการปฏิบัติงานตามท่ีก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาสี  แนวทางการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการ  ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้าง  และการสร้างแรงจูงใจในการเพ่ิมคุณสมบัติของบุคลากร  ให้มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสี  ได้แก่ 

๑. การสร้างบรรยากาศในการท างาน  ท าให้มีการรองรับ  มีความรู้สึกอยากท างานโดยไม่ต้องบังคับ 
๒. ผู้น าควรเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓. มีกิจกรรมสร้างแรงจูงใจและให้รางวัลส าหรับผู้ท าดีในแต่ละด้าน 
๔. ท าอย่างไรให้ทุกคนมีความรักองค์กร  ท าเพื่อองค์กร 
๕. ผู้น าต้องมีคุณธรรม  จริยธรรม  เสียสละ  เป็นต้นแบบที่ดี  ยุติธรรม 
๖. มีมาตรฐานการท างาน  ขั้นตอนการท างาน  ระบบพ่ีเลี้ยง  มีการแนะน างาน 
๗. มีค่านิยมร่วมในองค์กร  คือ   

- จริงใจ 
- เข้าใจ 
- เสียสละ 
- การชื่นชม 
- จิตบริการ 

๘. มีการประสานงานกับหน่วยงานอื่น  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน 
๙. มีการพบปะหารือเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน 
10.  มีการเผยแพร่คุณงามความดีให้กับบุคลากร  ที่มีการปฏิบัติดี  เสียสละ  อุทิศตน  เช่น  การท า
ประกาศยกย่อง  การท าซีดีเผยแพร่  การท าวารสารเผยแพร่  เป็นต้น 

 



 
                                           -๒- 

ข้อเสนอแนะ 
  ควรจะมี  ๓  แนวทาง  ดังนี้ 

๑. มีมาตรการในการส่งเสริม  ยกย่องชมเชย  ให้รางวัล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
๒. การก าหนดโทษ 
๓. การเรียนรู้ร่วมกัน 

คุณธรรม   หมายถึง  ความดีงามในจิตใจที่ท าให้บุคคลประพฤติดี  มีความรู้สึกที่ดีงาม  คุณธรรมเป็นสิ่งที่
ตรงข้ามกับกิเลส 

จริยธรรม หมายถึง  สิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ  ความประพฤติที่เป็นธรรม  ความดี   

แนวทางการพัฒนาด้านคุณธรรม  
 

คุณธรรม แนวทางการพัฒนา 
๑. อิทบาท  ๔ 

ฉันทะ    -  ความรักความพอใจ 
วิริยะ     -  ความพากเพียร 
จิตตะ    -  ความเอาใจใส่  สมาธิ   
วิมังสา   -  การไตร่ตรอง 

      จัดกิจกรรมมาตรการการส่งเสริม  เช่น  การประเมินผล
การปฏิบัติงาน  การให้รางวัลกับผู้ปฏิบัติงานดี  ท าเป็น
ประจ าจนเกิดเป็นวัฒนธรรมขององค์กร 

๒. พรหมวิหาร  ๔  เมตตา  กรุณา    
          มุฑิตา  อุเบกขา 

      ท าให้เกิดค่านิยมร่วมกัน  เช่น  ประหยัด  และท าให้ทุก
คนรักองค์กร  สมัครใจที่จะท างาน  ท าอย่างไรให้ทุกคนรัก
องค์กรเหมือนบ้าน 

- ควรมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  มีแบบฟอร์ม 
และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน 

           เดียวกัน 
      -    มีระบบพี่เลี้ยง 
      -    ท าให้ผู้บังคับบัญชาเกิดการยอมรับในการ 
           ปฏิบัติงาน 
      -    สร้างบรรยากาศในการท างาน  ให้รู้สึกอยากจะ 
           ท างานมากกว่าถูกบังคับ 

 
จรรยาบรรณ  คือ  ประมวลความประพฤติบุคลากรในสังกัด อบต.นาสี  พึงปฏิบัติ  เพ่ือรักษาและด ารงไว้ซึ่ง
เกียรติยศและศักดิ์ศรี  ดังนี้ 

๑. ต่อตนเอง 
๒. ต่อการปฏิบัติงานหรือหน่วยงาน 
๓. ต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน 
๔. ต่อประชาชน 
๕. ต่อวิชาชีพ 
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วิธีการ 
 ก าหนดค่านิยม อบต.นาสี  เพ่ือใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน 

- จริงใจ 
- เข้าใจ 
- เสียสละ 
- การชื่นชม 
- จิตบริการ          

กิจกรรม 
1. ประสานงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู้  และเชื่อมโยงระบบเข้าด้วยกัน 
2. ให้บุคลากรแต่ละส่วนมีการพบปะพูดคุยกัน  เพ่ือให้เกิดจิตบริการ  เป็นการจัดองค์กร

การเรียนรู้  เดือนละครั้ง 
3. มีการเปรียบเทียบระหว่างองค์กรภายใน 
4. ผู้บริหารควรเป็นต้นแบบที่ดี  มีความยุติธรรม  ทุมเท  เสียสละ  อุทิศเวลาให้กับราชการ 
5. เสริมแรงจูงใจและการให้รางวัลส าหรับผู้ที่ท าดีและเป็นแบบอย่างในแต่ละด้าน 

    ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

        (นายวิเชียร  พูดเพราะ) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
การปฏิบัติหน้าท่ีตามหลักธรรมาภิบาลท่ีประกอบด้วย  6 ด้าน คือ 

 
1. ด้าน หลักนิติธรรม  

การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความคิดดี ท าดี ยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
 

2. ด้านหลักคุณธรรม  
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความมีอัธยาศัยไมตรี  ความซื่อสัตย์ สุจริต 
 

3. ด้านหลักความโปร่งใส 
 การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
 

4. ด้านหลักการมีส่วนร่วม  
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยการมีส่วนร่วมโดยร่วมกันคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบ ความเสียสละ 
 

5. ด้านหลักความรับผิดชอบ 
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ ความรวดเร็ว ตรงต่อเวลา  

 
6. ด้านหลักความคุ้มค่า 
 การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต หรือใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตร์ว่าด้วยการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตขององคก์ารบริหารส่วนต าบลนาสี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างจิตส านึก ค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสี
บริหารงาน  ตามหลักธรรมาภิบาล 

 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนา
สี  บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสี  รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้
ทุกหน่วยงานมีวินัยเคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา  ตลอดจน
เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสี  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชนให้ปฏิบัติงานและด าเนิน 

ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2 ประยุกต์การน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ 
1.3 ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ทุก 

หน่วยงานทุกส่วนราชการ 

2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
2.1 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสี มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการ 

ฝึกอบรม  เพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
2.2 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสี ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐาน 

ทางคุณธรรมและจริยธรรม 
2.3 ควบคุม ก ากับ ดูแลการปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลนาสี  ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

3. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซ่ือสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริตโดย
ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ 
3.1 ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสี  ปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
3.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการ 

ประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม 
3.3 ส่งเสริม เชิดชูหน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 



ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสี 
3.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต                     

 วัตถุประสงค์ 

  เพ่ือประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสี  ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนใน
การติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี  เสริมสร้างและพัฒนา
เครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยใน
การแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน  

1. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี กับทุกภาคส่วนในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
1.1 ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบล 

นาสี กับองค์กรทุกภาคส่วน 
1.2 ให้มีการจัดตั้ง “ศูนย์การข่าวกลาง” เพ่ือด าเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่ 

เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสี ตลอดจนการเชื่อมโยง 
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี จากทุกหน่วยงาน 
เพ่ือน าไปประมวล วิเคราะห์ เพ่ือใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 

 ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็งและเป็น
อิสระในการท าหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ  

 ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้มีระบบอินเตอร์เน็ตเพ่ือท าการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี โดยให้มีเว็บบอร์ดเพ่ือติดต่อสื่อสารระหว่างกัน 

 ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี 

 ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบในองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี 

 ๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย
รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น 

 ๒.๓ ส่งเสรมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 



 ๒.๔ ก าหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้กี่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน 

 ๒.๕  ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพ่ือการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลนาสี 

 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือมุ่งพัฒนาระบบและกลไกลในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม 
ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอ านาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา
ข้อบัญญัติ ข้อบังคับท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 ๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อ านาจให้เหมาะสม ชัดจน และมี
ประสิทธิภาพ 

 ๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมีโครงสร้างของหน่วยงานอัตราก าลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสม
สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ 

 ๑.๒ ให้หน่วยงานในองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี สร้างการตรวจสอบการบริหารราชการ โดย
ก าหนดแยกอ านาจการบริหารงานออกจากอ านาจพิจารณาคดี เพ่ือสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอ านาจหนึ่งได้ 

 ๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อ านาจระหว่างหน่วยงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาสี ด้วยกันเอง 

 ๑.๔  ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม ก ากับ ติดตาม ประเมิน การใช้อ านาจในการปฏิบัติงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่องและเป็นธรรม 

 ๒. สร้างกลไกลความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลเวียงกับภาคเอกชนให้มี
ศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลนาสี กับ
ภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
     ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาสี 



 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือมุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องสร้าง
มาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน 

 มาตรการ/แนวทางด าเนินงาน 

 ๑. พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 ๑.๑ ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพ่ือให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ 

 ๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพ่ือให้มีกระบวนการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้
ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


