
 
 

 

 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

เร่ือง   มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้าง 
   องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

................................. 
****************************************    

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน (ก.ถ.)ไดก้ าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของขา้ราชการ พนักงาน  และลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ซ่ึงไดป้ระมวลข้ึนจากขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารส่วนทอ้งถ่ิน สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน ขา้ราชการและ
พนักงานส่วนท้องถ่ิน ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและประชาชนผูรั้บบริการจากองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน   โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบติัให้ขา้ราชการหรือ
พนกังานส่วนทอ้งถ่ินและลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินโดยทัว่ไปใช้ยึดถือปฏิบติัเป็นเคร่ือง
ก ากบัความประพฤติ ไดแ้ก่ 

  1.  พึงด ารงตนใหต้ั้งมัน่อยูใ่นศีลธรรม ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เสียสละและ
มีความรับผดิชอบ 
  2.  พึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเปิดเผย โปร่งใส พร้อมใหต้รวจสอบ 
  3.  พึงให้บริการดว้ยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอธัยาศยัไมตรี โดยยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลกั 
  4.  พึงปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึประโยชน์ ผลสัมฤทธ์ิของงานอยา่งคุม้ค่า 
  5.  พึงพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

  องคก์ารบริหารส่วนต าบลชุมพวง  ขอประกาศใหม้าตรฐานทั้ง 5 ประการดงักล่าวขา้งตน้
เป็น  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนกังานส่วนต าบล ลูกจา้งและพนกังานจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลชุมพวง  ”  โดยใหย้ดึถือเป็นหลกัปฏิบติัตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป  

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   30     เดือน  มีนาคม   พ.ศ.  2561 
 

                (ลงช่ือ)  

                (นางสาวปิยภทัร   รัชชาพงษ)์ 
                    นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลชุมพวง  
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มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง   อ าเภอชุมพวง   จังหวดันครราชสีมา 
 
แนวคิด 

  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนกังานส่วนต าบล และพนกังานจา้ง เป็น
หลกัเทียบการประพฤติ  การปฏิบติัท่ีถูกตอ้งดีงามของบุคลากรในองคก์ารแต่ละองคก์าร การปฏิบติัตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคลอ้งตามหลกัศีลธรรมความโปร่งใส การใหบ้ริการท่ีดี 
การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานและการพฒันาตนเอง 
   2. การก าหนดแนวปฏิบติัตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนกังานส่วนต าบล และ
พนกังานจา้ง  และปฏิบติัตามแนวทางนั้นยอ่มท าใหเ้กิดคุณภาพทั้งบุคคลและองคก์าร ส่งผลใหเ้กิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นท่ี องคก์ารบริหารส่วนต าบล  
 
จุดประสงค์ 
     1. เพื่อใหมี้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนกังานส่วนต าบล และพนกังาน
จา้ง  
     2. พนกังานส่วนต าบล  และพนกังานจา้งมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนกังานส่วนต าบล และพนกังานจา้ง ในดา้นศีลธรรม ความโปร่งใส การใหบ้ริการมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 
และการพฒันาตนเองได ้
    3. เพื่อใหมี้แนวปฏิบติัตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนกังานส่วนต าบล 
และ พนกังานจา้ง ทั้ง 5 ดา้นได ้
 
ขอบข่ายเน้ือหา 
    เร่ืองท่ี 1 ความหมายและความส าคญัของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนกังานส่วนต าบล และพนกังานจา้ง 
    เร่ืองท่ี 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนกังานส่วนต าบล และพนกังานจา้ง 
    เร่ืองท่ี 3 กรอบแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนกังาน
ส่วนต าบล และพนกังานจา้ง 
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ความหมายความส าคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง  “หลกัการหรือแนวทางปฏิบติั ท่ีเป็น
เคร่ืองมือก ากบัความประพฤติ การปฏิบติังานของสมาชิกในองคก์ารนั้น ๆ เพื่อให้อยูใ่นความถูกตอ้งดีงาม”
ส านกังาน ก.พ. ไดส้รุปความหมายของค าวา่  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไวว้า่ หมายถึง “ส่ิง
ท่ีตอ้งถือเอาเป็นหลกัเทียบทางสภาพคุณงามความดีท่ีอยู่ภายใน โดยรู้ไดเ้ฉพาะตนและใช้เป็นหลกัเทียบ
ทางความประพฤติและการปฏิบติังานหรือแสดงออกทางกิริยาท่ีควรประพฤติท่ีคนในสังคมนั้น  องคก์าร
นั้นหรือส่วนราชการนั้น ไดย้อมรับนบัถือกนัมา หรือไดก้ าหนดร่วมกนัข้ึนมาใหม่ และประพฤติปฏิบติั
ร่วมกนัวา่ความประพฤติอะไรเป็นส่ิงท่ีดี อะไรเป็นส่ิงท่ีชัว่ ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไร
ควรท า อะไรไม่ควรท า”  สังคมไทยเป็นสังคมท่ีเปิดรับอิทธิพล และค่านิยมจากภายนอกประเทศ ผา่นส่ือ
ต่าง ๆ ไดง่้ายโดยขาดการกลัน่กรองของบุคคลในการน าไปใช ้ จึงเป็นเหตุท าให้มาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมของคนในสังคมลดต ่าลง  บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบลเป็นผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ดประชาชน เป็นผู ้
มีบทบาทส าคญั และเป็นกลไกหลกัของประเทศในการให้บริการสาธารณะ  สนองความตอ้งการของ
ประชาชนในทอ้งถ่ิน  หนา้ท่ี  และความรับผิดชอบส าคญัท่ีจะบ าบดัทุกข ์บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิต
ท่ีดีใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถ่ิน ท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน   ดงันั้น 
การท่ีประชาชนจะมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุขหรือไม่จึงข้ึนอยู่กบัมาตรฐานการประพฤติปฏิบติัของ
บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบล  นัน่คือ เป็นผูมี้คุณธรรม ปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบจริยธรรม มีจิตส านึกท่ี
จะตอบแทนคุณแผน่ดิน ดว้ยการกระท าทุกส่ิงอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น และ
พฒันาตนอยา่งสม ่าเสมอ  ปฏิบติังานเต็มความสามารถ  เต็มก าลงัยอ่มส่งผลดีสู่ประชาชนอยา่งแน่นอน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไดใ้หสิ้ทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน 
ตลอดจนเพิ่มอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้ านาจรัฐมากข้ึน มีบทบญัญติัให้การใชอ้ านาจรัฐ
เป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการแกปั้ญหาการขาดจิตส านึกในการปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ย
ความชอบธรรมของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ  จึงบญัญติัในมาตรา 77  ให้เจา้หนา้ท่ีของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและ
ฝ่ายประจ าจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐตอ้งจดัท ามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการและพนกังาน หรือลูกจา้งของรัฐ เพื่อ
ป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าท่ี”มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม เป็นเคร่ืองมืออนัส าคญัยิง่ท่ีจะช่วยใหข้า้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององคก์าร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ไดมี้เกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบติัตนไปในทางท่ีถูกตอ้งเหมาะสม น ามาซ่ึง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และ
ส่งผลใหเ้กิดความสุขความเจริญยอ้นกลบัมาสู่ตวัผูป้ระพฤติปฏิบติัเองอีกดว้ยมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนต าบล (อบต.) เป็นความจ าเป็นพื้นฐานของบุคลากรท่ีจะตอ้งใช้
เป็นหลกัประพฤติตน และปฏิบติัหนา้ท่ีการงาน ให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อความ
เป็นอยูท่ี่ดี มีความสุขของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
 

  คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน (ก.ถ.)ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน(อบต.) พ.ศ.2546  เพื่อให้ขา้ราชการพนกังาน ลูกจา้ง 
ขององคก์รส่วนทอ้งถ่ิน ไดป้ฏิบติัเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาส่วนทอ้งถ่ินดว้ย  เพราะบุคคลดงักล่าวย่อมร่วมกนัดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพฒันา
ทอ้งถ่ินให้เจริญกา้วหนา้สาระส าคญัของมาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรส่วนทอ้งถ่ิน 
(อบต.) ประกอบดว้ย 5 มาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 
  มาตรฐานที่ 1 พึงด ารงตนให้มัน่อยูใ่นศีลธรรม ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต เสียสละ 
และมีความรับผดิชอบ 
  หมายถึง   การปฏิบติัตนในลกัษณะดงัน้ี 
  -การปฏิบติัตนยดึมัน่ในความจริง ความถูกตอ้ง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ 
  - มีการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงไปตรงมา การไม่ใช้ต  าแหน่งหน้าท่ีหาผลประโยชน์ให้กบัตนเอง
และพวกพอ้ง ให้เช่ือมัน่วา่ความซ่ือสัตยสุ์จริตจะน าพาให้ตนเองครอบครัวและบา้นเมืองอยูร่อด ดงัพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยัในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร เม่ือ 12 มิถุนายน 2497 วา่ “…มีคุณธรรมขอ้หน่ึงท่ีส าคญัซ่ึง
ท่านตอ้งปฏิบติัอย่างเคร่งครัดอยูเ่สมอ คือ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ประเทศบา้นเมืองจะวฒันาถาวรอยู่ไดก้็
ยอ่มอาศยัความซ่ือสัตยสุ์จริตเป็นพื้นฐาน ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงาน
ส่วนตวัก็ดี ขอให้มัน่อยูใ่นคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบา้นเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริต
ต่อหนา้ท่ี ท่านจึงจะเป็นผูท่ี้ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทัว่ไป…” 
  - มีความรับผิดชอบต่องานในต าแหน่งหนา้ท่ี และเสียสละในการปฏิบติังาน เพื่อประชาชนและ
ทอ้งถ่ินดว้ยการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานอยา่งเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพื่อท างาน เพื่อการ
สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่องานนั้น ๆเพื่อส่วนรวมและประชาชนอยา่งจริงจงั จะท าให้มีผูรั้ก
และศรัทธาเช่ือถือ และนิยมยกยอ่งอยา่งกวา้งขวางแน่นอน 
 
  มาตรฐานที ่2  พึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเปิดเผย โปร่งใส พร้อมใหต้รวจสอบได ้
  หมายถึง   มาตรฐานการปฏิบติังานตามหนา้ท่ี ดงัน้ี 
   - มีขั้นตอนการปฏิบติังานแผนการท างาน มีการมอบหมายงานท่ีชดัเจน โดยสามารถแจง้ล าดบั
ขั้นตอนการปฏิบติังานผูป้ฏิบติังานและระยะเวลาให้แก่ผูม้าติดต่อราชการได้ทราบ เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบและติดตามได ้
  - มีการตั้งคณะท างาน หรือกรรมการท่ีประกอบดว้ย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน  เพื่อ
ตรวจสอบการด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ีและหน่วยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบติังาน
ใหป้ระชาชนรับรู้ 
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- มีการเปิดเผยขอ้มูล ข่าวสาร ท่ีเป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย

ดว้ยวิธีการหลากหลายเช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯการปฏิบติัตามมาตรฐานขอ้น้ี จะส่งผลให้
เกิดความเช่ือมัน่ ศรัทธา และความเขา้ใจอนัดีต่อประชาชนและบุคคลทัว่ไป และจะท าให้การปฏิบติั
หนา้ท่ีไดรั้บความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ีจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะประชาชน 

 
  มาตรฐานที่ 3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอธัยาศยัไมตรี  โดยยึด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั 
  หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบติัของบุคลากรส่วนทอ้งถ่ิน อบต. ท่ียึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลกั ดงัน้ี 
  - มีสติ ตั้งใจ หนกัแน่น มัน่คง เพราะการใชก้ าลงัสติ คือรู้วา่ก าลงัท าอะไรให้กบัใคร รู้ตวัวา่อยูท่ี่
ไหน อยา่งไร หากใชก้ าลงัสติ หนกัแน่นมัน่คงแลว้ จะท าให้เห็นช่องทาง วิธีการปฏิบติังานท่ีชดัเจนและ
รวดเร็ว เกิดความส าเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองไดด้งัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัวซ่ึงไดพ้ระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่บณัฑิตมหาวิทยาลยัรามค าแหง ณ 
อาคารสวนอมัพร เม่ือ 11 ธนัวาคม 2522 วา่ “…ก าลงัสติ หรือก าลงัแห่งความระลึกรู้ การท างานนั้นถึงแม้
ท างานดว้ยความศรัทธา ดว้ยความหมัน่ขยนัไม่ทอดทิ้งก็ยงัมีช่องทางท่ีอาจจะเสียหายบกพร่องไดใ้นขณะ
เม่ือมีความประมาทเผลอพลั้งเกิดข้ึนนกัปฏิบติังานจึงตอ้งระมดัระวงั ควบคุมสติให้ดีอยูเ่สมอเพื่อให้รู้เท่า
ทนัเหตุการณ์อยูต่ลอดเวลา… ก าลงัความตั้งใจ หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจให้สงบและหนกัแน่น
มัน่คง ควบคุมความคิดให้อยูใ่นระเบียบ ให้คิดอ่านอยูแ่ต่ในเร่ืองหรือภารกิจท่ีตอ้งการจะท าให้เสร็จ ไม่
ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปในเร่ืองต่าง ๆ นอกจุดหมายอนัพึงประสงค์ ก าลงัความตั้งใจน้ีช่วยให้รู้เขา้ใจ
เร่ืองราวและปัญหาต่าง ๆ ไดก้ระจ่าง ให้คิดเห็นช่องทางและวิธีการปฏิบติังานให้แจ่มแจง้ ชดัเจน และ
รวดเร็ว…” 
  - การใหบ้ริการท่ีมีมาตรฐานเดียวกนัอยา่งเสมอภาค ทัว่ถึงและเป็นธรรม 
  - การใหบ้ริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
  - การใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ ยิม้แยม้แจ่มใส ประทบัใจ และรักษาประโยชน์ให้แก่ผูรั้บบริการ
ทุกคน 
 
 มาตรฐานที ่4 พึงปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึผลสัมฤทธ์ิของงานอยา่งคุม้ค่า 
  หมายถึง มาตรฐานการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานท่ีมุ่งให้เกิดผลลพัธ์ท่ีเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
อยา่งคุม้ค่าซ่ึงจะตอ้งมีหลกัในการปฏิบติั ดงัน้ี  
  - ปฏิบติัหนา้ท่ีโดยใชค้วามรู้ ความคิดท่ีให้เกิดผลของงานท่ีดี มีคุณค่าต่อประชาชน ต่อส่วนรวม 
ทั้งน้ีตอ้งยดึถือวา่ ความรู้วชิาการรู้ปฏิบติัการและความรู้คิด จะท าให้เกิดผลดีต่อการท าหนา้ท่ี ดงัพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานแก่ขา้ราชการพลเรือนเน่ืองใน 
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โอกาสวนัขา้ราชการพลเรือน เม่ือ 1 เมษายน 2530 วา่ “ขา้ราชการท่ีสามารถตอ้งมีความรู้ครบสามส่วน คือ
ความรู้วชิาการ ความรู้ปฏิบติัการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุตามความเป็นจริง ตอ้งมีความจริงใจ และ
ความบริสุทธ์ิใจในงาน ในผูร่้วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตอ้งทุกอยา่งใน
แผน่ดินตอ้งมีความสงบและหนกัแน่นทั้งในกาย ในใจ ในค าพูด ตอ้งส ารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่
สม ่าเสมอ และปฏิบติัแกไ้ขเสียโดยเร็ว…” 

- การปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรับผิดชอบ ค านึงถึงผลลพัธ์และผูม้ารับบริการ โดยยึดความถูกตอ้ง
ของระเบียบกฎหมาย 
  - การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุม้ค่า ทั้งในส่วนของการใช้
เงิน และใชเ้วลา 
  - การปฏิบติัหน้าท่ีให้แล้วเสร็จ ตามก าหนด และบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว ้ และตรงตาม
นโยบาย 
 
  มาตรฐานที่ 5 พึงพฒันาทักษะความรู้  ความสามารถ ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  หมายถึง การพฒันาตนเอง ดงัน้ี 
 - การศึกษาหาความรู้ท่ีทนัสมยั ท่ีเป็นการพฒันาทางวิชาการ เพื่อใชใ้นการปฏิบติังาน และสร้าง
ประสิทธิภาพให้กบัตนเอง เช่น ความรู้ในเร่ืองคอมพิวเตอร์ การส่ือสาร การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ
วางแผน การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การน าขอ้มูลไปใช ้เป็นตน้ 
  - การพฒันาจิตใจของตนเอง เพื่อให้มีสมาธิหนกัแน่นมัน่คง สุขุมรอบคอบ ท าให้ภาวะจิตใจ
สามารถท่ีจะต่อสู้ และปฏิบติังานในรูปแบบต่าง ๆ ได ้
  - พฒันาตนเอง และการปฏิบติังาน ตลอดถึงการหาความรู้ และการพฒันาจิตใจ  จะกระท าไดโ้ดย
การเขา้ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดว้ยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ก็ไดท้ั้งน้ี การพฒันา 
ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพฒันางาน เกิดความมัน่คงต่อองค์กร และ
ความเจริญต่อทอ้งถ่ินและประเทศชาติ อย่างแน่นอน ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจา้อยูห่วั พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่บณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลยั เม่ือ 10 กรกฎาคม 2535 วา่“…ความเจริญนั้นจะเกิดข้ึนไดด้ว้ยอาศยัปัจจยัส าคญัประกอบ
พร้อมกนั 4 อยา่ง อยา่งท่ีหน่ึง ตอ้งมีคนดี มีปัญญา มีความรับผดิชอบเป็นผูป้ระกอบการ อยา่งท่ีสอง ตอ้งมี
วิทยาการท่ีดีเป็นเคร่ืองใชป้ระกอบการ อยา่งท่ีสาม ผูป้ระกอบการตอ้งมีความวิริยะอุตสาหะ และความ
เพ่งพินิจอยา่งละเอียดรอบคอบในการท างาน อยา่งท่ีส่ี ตอ้งรู้จกัท างานให้พอเหมาะ พอดี และพอควรแก่
งานและแก่ประโยชน์ท่ีพึงประสงค์ ปัจจยัแห่งความเจริญดงักล่าวน้ี จะประกอบพร้อมกนัข้ึนมิได ้ หาก
บุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองดว้ยตนเองอยูเ่ป็นนิตย ์ บณัฑิตแต่ละคนจึงควรอย่างยิ่งท่ีจะไดต้ั้งใจ
ฝึกฝนตนเองใหมี้ปัญญาความสามารถพร้อมทั้งพยายามใชศิ้ลปะวทิยาการท่ีมีอยู ่ประกอบกิจการงานดว้ย 
ความเพ่งพินิจ ดว้ยความฉลาดรอบคอบให้พอดีพอเหมาะแก่งานแต่ละช้ินแต่ละอย่างความเจริญวฒันา
ของงานของตวัเอง และของประเทศชาติจะไดเ้กิดข้ึน ตามท่ีตั้งใจปรารถนา…” 
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  สรุป 
   มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐานจึงเป็นสาระส าคญัอยา่งยิ่ง ท่ีบุคลากรทุกคนในองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลชุมพวง   พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบติัให้ถูกตอ้ง เพราะจะส่งผลให้ตวัเอง องค์การบริหารส่วน
ต าบล และประชาชน ไดรั้บผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดข้ึนกบัทอ้งถ่ิน น าความเจริญความมัน่คง
และความเป็นศกัด์ิศรีมาใหส้ังคมทอ้งถ่ิน องคก์ารบริหารส่วนต าบล ของเราและเป็นท่ียอมรับ ช่ืนชม และ
กล่าวขวญัท่ีดีตลอดไปการปฏิบติัตามมาตรฐานขา้งตน้นั้นไม่ใช่เร่ืองยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใด
เพียงแต่ใหมี้ศรัทธา บริหารจดัการใหถู้กตอ้งอยา่งสม ่าเสมอ คงเส้นคงวา ก็จะบรรลุเป้าหมายไดแ้น่นอน 
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กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลชุมพวง 

อ าเภอชุมพวง    จงัหวดันครราชสีมา 
 

พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตวัอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัขั้นต้น 
เพ่ือการประเมนิผล 

- เพ่ือป้องกนัการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบ 
1. มีความซ่ือสตัย ์ 
2. มีความสุจริต 
3. การใชอ้ านาจและหนา้ท่ี
ในทางท่ีถูกตอ้ง 
4. มีความโปร่งใส  
5. มีความพร้อมและยนิดีใหมี้ 
การตรวจสอบ 

 
 
1. พึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ 
ซ่ือสตัย ์สุจริต และมีความ 
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- มีการปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงไป 
ตรงมา โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการและประชาชน 
- การไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีหา 
ผลประโยชน ์

 

 
 
1. การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึถือระเบียบ 
กฎหมาย หนงัสือสัง่การ มติ ค.ร.ม. 
หรือวชิาชีพ 
2. การไม่ใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีแสวงหา 
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 
3. การปฏิบติังานโดยยดึหลกัตาม 
พระบรมราโชวาท 
4. ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตนเป็น 
ตวัอยา่งในความซ่ือสตัยแ์ละรับผดิชอบ 
5. ควบคุมอปุกรณ์เคร่ืองใช ้ไม่น า 
ของราชการไปใชเ้ป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั 

 
 
1. จ านวนขอ้ทกัทว้งร้องเรียนของ
บุคคลภายนอกวา่ไม่ปฏิบติัตาม
ระเบียบ กฎหมาย มติ ค.ร.ม. ฯลฯ 
2. จ านวนเร่ืองท่ีถูกร้องเรียนวา่ทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3. จ านวนขา้ราชการท่ีถูกลงโทษ 
ด าเนินการทางวนิยั 
4. ร้อยละของผูรั้บบริการท่ีมีความ 
พึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
5. จ านวนขอ้ร้องเรียนของประชาชน 
ผูรั้บบริการท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
6. จ านวนผูป้ฏิบติังานท่ีถูกตรวจสอบ
วา่ร ่ ารวยผิดปกติ 
7. ร้อยละของผูป้ฏิบติังานโดยยดึหลกั
พระบรมราโชวาท 
8. จ านวนผูร้้องเก่ียวกบัพฤติ-กรรมการ
ทุจริตของผูบ้งัคบับญัชา 
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พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตวัอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ 

ตวัอย่างตวัช้ีวดัขั้นต้น 
เพ่ือการประเมนิผล 

  
1. พึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง 
เปิดเผย โปร่งใส พร้อมให ้
ตรวจสอบ 

 
- มีขั้นตอนการปฏิบติังาน  
แผนการท างาน และการมอบหมาย
งานท่ีชดัเจน โดยสามารถแจง้
ล าดบัขั้นตอนการปฏิบติังาน 
ผูป้ฏิบติังาน และระยะเวลาแลว้
เสร็จใหแ้ก่ผูม้าติดต่อราชการ 
ไดท้ราบ เพื่อสามารถตรวจสอบ
และติดตามได ้
- มีการตั้งคณะท างานหรือ 
คณะกรรมการท่ีประกอบดว้ย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาชน ในการตรวจสอบ 
การด าเนินงานของเจา้หนา้ท่ี 
และหน่วยงาน 
- มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ย
ภาษาท่ีชดัเจนและเขา้ใจง่าย 
 

 
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการ 
2. การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและ 
การปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลขา่วสาร 
3. มีคู่มือการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
และคู่มือการติดต่องานของประชาชน 
4. ประชาสมัพนัธ์การปฏิบติังาน 
ใหป้ระชาชนทราบทุกขั้นตอน 
5. มีขั้นตอนการปฏิบติังาน แผนการ
ท างานมอบหนา้ท่ีชดัเจน และมีการ
จดัท าหนงัสือแนะน าการติดต่อราชการ 
6. ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบติังาน
ใหช้ดัเจนและแจง้ใหป้ระชาชนทราบ 
7. มีการสรุปผลงานประจ าปี 
8. ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งติดตามการปฏิบติั
อยา่งต่อเน่ือง 
 

 
1 จ านวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมใน 
การตดัสินใจ 
2 จ านวนส่ือท่ีใชใ้นการเผยแพร่  
เช่น วารสาร , หอกระจายข่าว , ฯลฯ 
3 ร้อยละของจ านวนขอ้มูลข่าวสารท่ี
ประชาชนควรทราบท่ีไดมี้การ
ประกาศในท่ีสาธารณะ 
4 จ านวนคู่มือการปฏิบติังานและ 
การติดต่องานท่ีไดมี้การจดัท าข้ึนใน
แต่ละงาน 
5 ร้อยละของขอ้เรียกร้องท่ีมีต่อ 
การปฏิบติังานขององคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 
6 อตัราร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของความ 
พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
7 ความถ่ีในการติดตามของ 
ผูบ้งัคบับญัชา 
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พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
ความหมาย ตวัอย่าง 

แนวทางปฏิบัต ิ 
ตวัอย่างตวัช้ีวดัขั้นต้น 
เพ่ือการประเมนิผล 

 
- เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏบิัตงิาน 
1 ปฏิบติังานดว้ยความ 
เสมอภาคและเป็นธรรมต่อ
พนกังานและประชาชน  
2 การปฏิบติังานตอ้งค านึงถึง
ความพึงพอใจของประชาชน 
ผูรั้บบริการ 
3 มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบติังาน 
4 มีอธัยาศยัไมตรีต่อผูม้ารับ
บริการ  
5 มีความรอบรู้และความ 
เช่ียวชาญในงานท่ีท า 
6 มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 
7 ปฏิบติังานดว้ยการใช้
ทรัพยากรอยา่งประหยดั  
เพ่ือใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ 
 

 
 
 
3.พึงใหบ้ริการดว้ยความเสมอ
ภาค สะดวก รวดเร็ว  
มีอธัยาศยัไมตรี และตรงต่อ
เวลา 

 
 
 
- การใหบ้ริการท่ีเป็นมาตรฐาน
เดียวกนัอยา่งเสมอภาค ทัว่ถึง เป็น
ธรรม 
- การใหบ้ริการดว้ยความสะดวก
รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
- การใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ  
ยิม้แยม้ แจ่มใส และรักษา
ประโยชน์แก่ผูม้ารับบริการทุกคน 

 
 
 
1. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐาน
ในการปฏิบติังานใหช้ดัเจน และ
ประกาศ 
ใหป้ระชาชนรับทราบ 
2 น าระบบ one stop service มาใช ้
3 ลดขั้นตอนการปฏิบติังาน 
4 กระจายอ านาจการตดัสินใจ 
5 การใหบ้ริการนอกสถานท่ีในบาง
ลกัษณะงาน 
6 จดัระบบการรับบริการก่อน-หลงั 
7 จดัเจา้หนา้ท่ีประชาสมัพนัธ์และ
บริการหรือตรวจสอบเบ้ืองตน้ 
8 น าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช ้
9 สร้างมาตรการจูงใจในการตรงต่อ
เวลา 
 

 
 
 
1 ร้อยละของผลงานท่ีส าเร็จตามระยะเวลา
มาตรฐาน 
2 ร้อยละของผูรั้บบริการท่ีมีความ 
พึงพอใจต่อการปฏิบติังานของ 
เจา้หนา้ท่ี 
3 จ านวนระยะเวลาในการใหบ้ริการท่ีเร็ว
ข้ึนกวา่เดิม 
4 ร้อยละของผูบ้ริหารท่ีมีความ 
พึงพอใจต่อการปฏิบติังานของ 
เจา้หนา้ท่ี 
5 ร้อยละของระบบบริการท่ีมีการใชบ้ตัร
คิว 
6 จ านวนจุดใหบ้ริการตรวจเอกสารก่อน
หรือแจกเอกสาร แผน่พบัแก่ 
ผูรั้บบริการท่ีเพ่ิมข้ึน 
7 ร้อยละของบุคลากรท่ีมีความสามารถ
ปฏิบติังานกบัอุปกรณ์/เทคโนโลยี
สมยัใหม่ได ้
8 จ านวนผูไ้ดรั้บรางวลัท่ีเพ่ิมข้ึนในการ
ตรงต่อเวลา 
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พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
ความหมาย ตวัอย่าง 

แนวทางปฏิบัต ิ 
ตวัอย่างตวัช้ีวดัขั้นต้น 
เพ่ือการประเมนิผล 

 
8 เปิดโอกาสใหป้ระชาชน 
มีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด และ 
ร่วมท าใหบุ้คคลผูมี้ส่วนไดเ้สีย
หรือส่วนเก่ียวขอ้งเกิดการ 
ยอมรับก่อนและหลงัด าเนินการ
ท่ีมีผลกระทบต่อส่วนร่วม 
9 รักษา/ภูมิใจในเกียรติและ 
ศกัด์ิศรีของการเป็นขา้ราชการ
หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

 
4 พึงปฏิบติัหนา้ท่ีโดยมุ่ง 
ผลสมัฤทธ์ิของงานและ 
ความคุม้ค่า 

 
- การปฏิบติัหนา้ท่ีใหแ้ลว้เสร็จตาม
ก าหนดและบรรลุเป้าหมายท่ีวางไว ้
- การปฏิบติัหนา้ท่ีโดยค านึงถึง 
ผลลพัธ์และผูม้ารับบริการ โดย 
อยูภ่ายใตข้อบเขตของระเบียบ 
กฎหมาย 
- การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
คุม้ค่าทั้งในส่วนของการใชเ้งิน 
และใชเ้วลา 

 
1 การปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จตาม
ก าหนดและบรรลุเป้าหมาย 
2 ปรับปรุงวธีิการปฏิบติังาน 
3 พฒันาบุคลากรใหเ้ปล่ียนทศันคติ 
ในการปฏิบติังาน 
4 การประเมินผลโครงการทั้งก่อนและ
หลงัการท าโครงการ 
 
5 ปฏิบติังานโดยค านึงถึงผลลพัธ์ 
ภายใตร้ะเบียบกฎหมาย 
6 ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์
ในการปฏิบติังานใหช้ดัเจน 
7 ก าหนดรางวลัและ/หรือ 
ค่าตอบแทนตามผลงาน 
8 การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  
มีประสิทธิภาพ 
9 มีการประเมินผลเป็นระยะๆ  
โดยการตั้งในรูปคณะกรรมการชุมชน 
10มีการส่งเสริมใหร้างวลัแก่พนกังานท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีไดส้มัฤทธ์ิผลตาม
เป้าประสงค ์

 
1 ร้อยละของผลผลิต/ผลลพัธ์ท่ีบรรลุ
วตัถุประสงคห์รือพนัธกิจ 
2 ร้อยละของค่าใชจ่้ายท่ีลดลง  
โดยไดรั้บปริมาณงานและคุณภาพ 
งานเท่าเดิมหรือเพ่ิมข้ึน 
3 ร้อยละของบุคลากรท่ีไดรั้บการ
พฒันาในหลกัสูตรการปรับเปล่ียน 
ทศันคติ 
4 จ านวนโครงการท่ีบรรล ุ
วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ 
โครงการ 
5 จ านวนงานท่ีปฏิบติัส าเร็จภายใต้
ระเบียบกฎหมาย 
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พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
ความหมาย ตวัอย่าง 

แนวทางปฏิบัต ิ 
ตวัอย่างตวัช้ีวดัขั้นต้น 
เพ่ือการประเมนิผล 

  
5 .พึงด ารงตนใหต้ั้งมัน่ใน 
ศีลธรรม และพฒันาทกัษะ 
ความรู้ ความสามารถ และ 
ตนเองใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
 

 
- การศึกษาหาความรู้ท่ีทนัสมยั  
ท่ีเป็นการพฒันาทางวชิาการ  
และพฒันาจิตใจของตนเองอยู่
เสมอดว้ยวธีิการพฒันารูปแบบ
ต่างๆ เช่น การเขา้ร่วมอบรม 
ประชุม สมัมนา และการศึกษาดว้ย
ตนเอง เป็นตน้ 

 
1 เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดรั้บการ 
ฝึกอบรมพฒันาดา้นจิตใจ ความรู้  
และทกัษะ 
2 ก าหนดแผนงานการเขา้รับการ 
ฝึกอบรม สมัมนา และศึกษาดูงาน 
 
3 ตอ้งพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ 
4 มุ่งเนน้เทคนิคการฝึกอบรมใหเ้กิด
ความรู้และความตระหนกั 
5 เปิดโอกาสใหพ้นกังานไปศึกษา 
ดูงาน 
6 เจา้หนา้ท่ีมีการศึกษาหาความรู้ดว้ย
ตนเอง 
7 หมุนเวยีนการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อ 
เพ่ิมพนูประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
1 จ านวนบุคลากรท่ีผา่นการ 
ฝึกอบรมหลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้งกบั 
หลกัศีลธรรมและการปฏิบติัในหนา้ท่ี 
2 จ านวนคร้ังเฉล่ียในการฝึกอบรมต่อ
คนต่อปี 
3 จ านวนคนท่ีผา่นการอบรม 
 
 
 
4 จ านวนคร้ังท่ีศึกษาดูงาน 
 
5 จ านวนเจา้หนา้ท่ีศึกษาหาความรู้ดว้ย
ตนเอง  
6 ความพึงพอใจของพนกังานและ 
ผูรั้บบริการ 
7.จ านวนค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน
บุคคลลดลง 

 

 


