
 
 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวสัดิ� 

เรื�อง   มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล  และพนักงานจ้าง 

   องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวสัดิ� 

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

****************************************    

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�น (ก.ถ.)ไดก้าํหนด

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของขา้ราชการ พนักงาน  และลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วน

ทอ้งถิ�น ซึ� งไดป้ระมวลขึ�นจากขอ้เสนอแนะของผูบ้ริหารส่วนทอ้งถิ�น สมาชิกสภาทอ้งถิ�น ขา้ราชการและ

พนักงานส่วนท้องถิ�น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นและประชาชนผูรั้บบริการจากองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น   โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบติัให้ขา้ราชการหรือ

พนกังานส่วนทอ้งถิ�นและลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นโดยทั�วไปใช้ยึดถือปฏิบติัเป็นเครื�อง

กาํกบัความประพฤติ ไดแ้ก่ 

  �.  พึงดาํรงตนใหต้ั�งมั�นอยูใ่นศีลธรรม ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตยสุ์จริต เสียสละและ

มีความรับผดิชอบ 

  �.  พึงปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเปิดเผย โปร่งใส พร้อมใหต้รวจสอบ 

  �.  พึงให้บริการดว้ยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอธัยาศยัไมตรี โดยยึดประโยชน์

ของประชาชนเป็นหลกั 

  �.  พึงปฏิบติัหนา้ที�โดยยดึประโยชน์ ผลสัมฤทธิ� ของงานอยา่งคุม้ค่า 

  �.  พึงพฒันาทกัษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

  องค์การบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ�   ขอประกาศให้มาตรฐานทั�ง � ประการดงักล่าว

ขา้งตน้เป็น  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนกังานส่วนตาํบล ลูกจา้งและพนกังานจา้งของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ�   ”  โดยใหย้ดึถือเป็นหลกัปฏิบติัตั�งแต่บดันี� เป็นตน้ไป  

  ประกาศ  ณ  วนัที�   13     เดือน  มกราคม   พ.ศ.  ��63 
 

 

     (นายภูริต    อภิรักษว์รการ) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ�  
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มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตําบลสุขสวสัดิ�   ไพรบึง   จังหวดัศรีสะเกษ 

 

แนวคิด 

  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้ง เป็น

หลกัเทียบการประพฤติ  การปฏิบติัที�ถูกตอ้งดีงามของบุคลากรในองคก์ารแต่ละองคก์าร การปฏิบติัตาม

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนั�น สอดคลอ้งตามหลกัศีลธรรมความโปร่งใส การใหบ้ริการที�ดี 

การมุ่งผลสัมฤทธิ� ของงานและการพฒันาตนเอง 

   2. การกาํหนดแนวปฏิบติัตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนกังานส่วนตาํบล และ

พนกังานจา้ง  และปฏิบติัตามแนวทางนั�นยอ่มทาํใหเ้กิดคุณภาพทั�งบุคคลและองคก์าร ส่งผลใหเ้กิด

ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื�นที� องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  

 

จุดประสงค์ 

     1. เพื�อใหมี้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนกังานส่วนตาํบล และพนกังาน

จา้ง  

     2. พนกังานส่วนตาํบล  และพนกังานจา้งมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

พนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้ง ในดา้นศีลธรรม ความโปร่งใส การใหบ้ริการมุ่งผลสัมฤทธิ� ของงาน 

และการพฒันาตนเองได ้

    3. เพื�อใหมี้แนวปฏิบติัตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนกังานส่วนตาํบล 

และ พนกังานจา้ง ทั�ง 5 ดา้นได ้

 

ขอบข่ายเนื�อหา 

    เรื�องที� 1 ความหมายและความสาํคญัของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

พนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้ง 

    เรื�องที� 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนกังานส่วนตาํบล และพนกังานจา้ง 

    เรื�องที� 3 กรอบแนวทางปฏิบติัตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนกังาน

ส่วนตาํบล และพนกังานจา้ง 
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ความหมายความสําคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลกัการหรือแนวทางปฏิบติั ที�เป็น

เครื�องมือกาํกบัความประพฤติ การปฏิบติังานของสมาชิกในองคก์ารนั�น ๆ เพื�อให้อยูใ่นความถูกตอ้งดีงาม”

สาํนกังาน ก.พ. ไดส้รุปความหมายของคาํวา่  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไวว้า่ หมายถึง “สิ�ง

ที�ตอ้งถือเอาเป็นหลกัเทียบทางสภาพคุณงามความดีที�อยู่ภายใน โดยรู้ไดเ้ฉพาะตนและใช้เป็นหลกัเทียบ

ทางความประพฤติและการปฏิบติังานหรือแสดงออกทางกิริยาที�ควรประพฤติที�คนในสังคมนั�น  องคก์าร

นั�นหรือส่วนราชการนั�น ไดย้อมรับนบัถือกนัมา หรือไดก้าํหนดร่วมกนัขึ�นมาใหม่ และประพฤติปฏิบติั

ร่วมกนัวา่ความประพฤติอะไรเป็นสิ�งที�ดี อะไรเป็นสิ�งที�ชั�ว ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไร

ควรทาํ อะไรไม่ควรทาํ”  สังคมไทยเป็นสังคมที�เปิดรับอิทธิพล และค่านิยมจากภายนอกประเทศ ผา่นสื�อ

ต่าง ๆ ไดง่้ายโดยขาดการกลั�นกรองของบุคคลในการนาํไปใช ้ จึงเป็นเหตุทาํให้มาตรฐานคุณธรรมและ

จริยธรรมของคนในสังคมลดตํ�าลง  บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเป็นผูที้�อยูใ่กลชิ้ดประชาชน เป็นผู ้

มีบทบาทสําคญั และเป็นกลไกหลกัของประเทศในการให้บริการสาธารณะ สนองความตอ้งการของ

ประชาชนในทอ้งถิ�น  หนา้ที�  และความรับผิดชอบสําคญัที�จะบาํบดัทุกข ์บาํรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิต

ที�ดีใหแ้ก่ประชาชนในทอ้งถิ�น ที�สอดคลอ้งกบันโยบายของรัฐบาลและความตอ้งการของทอ้งถิ�น   ดงันั�น 

การที�ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที�ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ�นอยู่กบัมาตรฐานการประพฤติปฏิบติัของ

บุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  นั�นคือ เป็นผูมี้คุณธรรม ปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบจริยธรรม มีจิตสํานึกที�

จะตอบแทนคุณแผน่ดิน ดว้ยการกระทาํทุกสิ�งอย่างถูกตอ้ง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น และ

พฒันาตนอยา่งสมํ�าเสมอ  ปฏิบติังานเต็มความสามารถ  เต็มกาํลงัยอ่มส่งผลดีสู่ประชาชนอยา่งแน่นอน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย ไดใ้หสิ้ทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน 

ตลอดจนเพิ�มอาํนาจประชาชนในการตรวจสอบการใชอ้าํนาจรัฐมากขึ�น มีบทบญัญติัให้การใชอ้าํนาจรัฐ

เป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพื�อเป็นการแกปั้ญหาการขาดจิตสํานึกในการปฏิบติัหนา้ที�ดว้ย

ความชอบธรรมของเจา้หนา้ที�ของรัฐ  จึงบญัญติัในมาตรา 77  ให้เจา้หนา้ที�ของรัฐ ทั�งฝ่ายการเมืองและ

ฝ่ายประจาํจะตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐตอ้งจดัทาํมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการและพนกังาน หรือลูกจา้งของรัฐ เพื�อ

ป้องกนัการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัหน้าที�”มาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื�องมืออนัสาํคญัยิ�งที�จะช่วยใหข้า้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององคก์าร

ปกครองส่วนทอ้งถิ�น ไดมี้เกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบติัตนไปในทางที�ถูกตอ้งเหมาะสม นาํมาซึ� ง

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และ

ส่งผลใหเ้กิดความสุขความเจริญยอ้นกลบัมาสู่ตวัผูป้ระพฤติปฏิบติัเองอีกดว้ยมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของบุคลากรองคก์ารบริหารส่วนตาํบล (อบต.) เป็นความจาํเป็นพื�นฐานของบุคลากรที�จะตอ้งใช้

เป็นหลกัประพฤติตน และปฏิบติัหนา้ที�การงาน ให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที�ส่งผลต่อความ

เป็นอยูที่�ดี มีความสุขของประชาชนไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตําบล 
 

  คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ�น (ก.ถ.)ได้กาํหนดมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรส่วนทอ้งถิ�น(อบต.) พ.ศ.2546  เพื�อให้ขา้ราชการพนกังาน ลูกจา้ง 

ขององคก์รส่วนทอ้งถิ�น ไดป้ฏิบติัเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผูบ้ริหารและ

สมาชิกสภาส่วนทอ้งถิ�นดว้ย  เพราะบุคคลดงักล่าวย่อมร่วมกนัดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพฒันา

ทอ้งถิ�นให้เจริญกา้วหนา้สาระสําคญัของมาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรส่วนทอ้งถิ�น 

(อบต.) ประกอบดว้ย 5 มาตรฐาน ดงัต่อไปนี�  

  มาตรฐานที� 1 พึงดาํรงตนให้มั�นอยูใ่นศีลธรรม ปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความซื�อสัตย ์สุจริต เสียสละ 

และมีความรับผดิชอบ 

  หมายถึง   การปฏิบติัตนในลกัษณะดงันี�  

  -การปฏิบติัตนยดึมั�นในความจริง ความถูกตอ้ง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ 

  - มีการปฏิบติัหนา้ที�อยา่งตรงไปตรงมา การไม่ใช้ตาํแหน่งหน้าที�หาผลประโยชน์ให้กบัตนเอง

และพวกพอ้ง ให้เชื�อมั�นวา่ความซื�อสัตยสุ์จริตจะนาํพาให้ตนเองครอบครัวและบา้นเมืองอยูร่อด ดงัพระ

บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยัในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร เมื�อ 12 มิถุนายน 2497 วา่ “…มีคุณธรรมขอ้หนึ�งที�สําคญัซึ� ง

ท่านตอ้งปฏิบติัอย่างเคร่งครัดอยูเ่สมอ คือ ความซื�อสัตยสุ์จริต ประเทศบา้นเมืองจะวฒันาถาวรอยู่ไดก้็

ยอ่มอาศยัความซื�อสัตยสุ์จริตเป็นพื�นฐาน ท่านทั�งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงาน

ส่วนตวัก็ดี ขอให้มั�นอยูใ่นคุณธรรมทั�ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบา้นเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริต

ต่อหนา้ที� ท่านจึงจะเป็นผูที้�ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั�วไป…” 

  - มีความรับผิดชอบต่องานในตาํแหน่งหนา้ที� และเสียสละในการปฏิบติังาน เพื�อประชาชนและ

ทอ้งถิ�นดว้ยการปฏิบติัหนา้ที�การงานอยา่งเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพื�อทาํงาน เพื�อการ

สร้างสรรค ์ และมีความรับผิดชอบต่องานนั�น ๆเพื�อส่วนรวมและประชาชนอยา่งจริงจงั จะทาํให้มีผูรั้ก

และศรัทธาเชื�อถือ และนิยมยกยอ่งอยา่งกวา้งขวางแน่นอน 

 

  มาตรฐานที� 2  พึงปฏิบติัหนา้ที�อยา่งเปิดเผย โปร่งใส พร้อมใหต้รวจสอบได ้

  หมายถึง   มาตรฐานการปฏิบติังานตามหนา้ที� ดงันี�  

   - มีขั�นตอนการปฏิบติังานแผนการทาํงาน มีการมอบหมายงานที�ชดัเจน โดยสามารถแจง้ลาํดบั

ขั�นตอนการปฏิบติังานผูป้ฏิบติังานและระยะเวลาให้แก่ผูม้าติดต่อราชการได้ทราบ เพื�อให้สามารถ

ตรวจสอบและติดตามได ้

  - มีการตั�งคณะทาํงาน หรือกรรมการที�ประกอบดว้ย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื�อ

ตรวจสอบการดาํเนินงานของเจา้หนา้ที�และหน่วยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบติังาน

ใหป้ระชาชนรับรู้ 
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- มีการเปิดเผยขอ้มูล ข่าวสาร ที�เป็นประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ยภาษาที�ชดัเจนและเขา้ใจง่าย

ดว้ยวิธีการหลากหลายเช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพนัธ์ ฯลฯการปฏิบติัตามมาตรฐานขอ้นี�  จะส่งผลให้

เกิดความเชื�อมั�น ศรัทธา และความเขา้ใจอนัดีต่อประชาชนและบุคคลทั�วไป และจะทาํให้การปฏิบติั

หนา้ที�ไดรั้บความร่วมมืออยา่งเตม็ที�จากบุคคลที�เกี�ยวขอ้ง โดยเฉพาะประชาชน 

 

  มาตรฐานที� 3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอธัยาศยัไมตรี โดยยึด

ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั 

  หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบติัของบุคลากรส่วนทอ้งถิ�น อบต. ที�ยึดประโยชน์ของประชาชน

เป็นหลกั ดงันี�  

  - มีสติ ตั�งใจ หนกัแน่น มั�นคง เพราะการใชก้าํลงัสติ คือรู้วา่กาํลงัทาํอะไรให้กบัใคร รู้ตวัวา่อยูที่�

ไหน อยา่งไร หากใชก้าํลงัสติ หนกัแน่นมั�นคงแลว้ จะทาํให้เห็นช่องทาง วิธีการปฏิบติังานที�ชดัเจนและ

รวดเร็ว เกิดความสําเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองไดด้งัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัวซึ� งไดพ้ระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่บณัฑิตมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ณ 

อาคารสวนอมัพร เมื�อ 11 ธนัวาคม 2522 วา่ “…กาํลงัสติ หรือกาํลงัแห่งความระลึกรู้ การทาํงานนั�นถึงแม้

ทาํงานดว้ยความศรัทธา ดว้ยความหมั�นขยนัไม่ทอดทิ�งก็ยงัมีช่องทางที�อาจจะเสียหายบกพร่องไดใ้นขณะ

เมื�อมีความประมาทเผลอพลั�งเกิดขึ�นนกัปฏิบติังานจึงตอ้งระมดัระวงั ควบคุมสติให้ดีอยูเ่สมอเพื�อให้รู้เท่า

ทนัเหตุการณ์อยูต่ลอดเวลา… กาํลงัความตั�งใจ หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจให้สงบและหนกัแน่น

มั�นคง ควบคุมความคิดให้อยูใ่นระเบียบ ให้คิดอ่านอยูแ่ต่ในเรื�องหรือภารกิจที�ตอ้งการจะทาํให้เสร็จ ไม่

ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปในเรื�องต่าง ๆ นอกจุดหมายอนัพึงประสงค์ กาํลงัความตั�งใจนี� ช่วยให้รู้เขา้ใจ

เรื�องราวและปัญหาต่าง ๆ ไดก้ระจ่าง ให้คิดเห็นช่องทางและวิธีการปฏิบติังานให้แจ่มแจง้ ชดัเจน และ

รวดเร็ว…” 

  - การใหบ้ริการที�มีมาตรฐานเดียวกนัอยา่งเสมอภาค ทั�วถึงและเป็นธรรม 

  - การใหบ้ริการดว้ยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 

  - การใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ ยิ�มแยม้แจ่มใส ประทบัใจ และรักษาประโยชน์ให้แก่ผูรั้บบริการ

ทุกคน 

 

 มาตรฐานที� 4 พึงปฏิบติัหนา้ที�โดยยดึผลสัมฤทธิ� ของงานอยา่งคุม้ค่า 

  หมายถึง มาตรฐานการปฏิบติัหนา้ที�การงานที�มุ่งให้เกิดผลลพัธ์ที�เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

อยา่งคุม้ค่าซึ� งจะตอ้งมีหลกัในการปฏิบติั ดงันี�   

  - ปฏิบติัหนา้ที�โดยใชค้วามรู้ ความคิดที�ให้เกิดผลของงานที�ดี มีคุณค่าต่อประชาชน ต่อส่วนรวม 

ทั�งนี�ตอ้งยดึถือวา่ ความรู้วชิาการรู้ปฏิบติัการและความรู้คิด จะทาํให้เกิดผลดีต่อการทาํหนา้ที� ดงัพระบรม

ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช ที�พระราชทานแก่ขา้ราชการพลเรือนเนื�องใน 
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โอกาสวนัขา้ราชการพลเรือน เมื�อ 1 เมษายน 2530 วา่ “ขา้ราชการที�สามารถตอ้งมีความรู้ครบสามส่วน คือ

ความรู้วชิาการ ความรู้ปฏิบติัการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุตามความเป็นจริง ตอ้งมีความจริงใจ และ

ความบริสุทธิ� ใจในงาน ในผูร่้วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตอ้งทุกอยา่งใน

แผน่ดินตอ้งมีความสงบและหนกัแน่นทั�งในกาย ในใจ ในคาํพูด ตอ้งสาํรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่

สมํ�าเสมอ และปฏิบติัแกไ้ขเสียโดยเร็ว…” 

- การปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความรับผิดชอบ คาํนึงถึงผลลพัธ์และผูม้ารับบริการ โดยยึดความถูกตอ้ง

ของระเบียบกฎหมาย 

  - การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุม้ค่า ทั�งในส่วนของการใช้

เงิน และใชเ้วลา 

  - การปฏิบติัหน้าที�ให้แล้วเสร็จ ตามกาํหนด และบรรลุเป้าหมายตามที�วางไว ้ และตรงตาม

นโยบาย 

 

  มาตรฐานที� 5 พึงพฒันาทักษะความรู้ ความสามารถ ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

  หมายถึง การพฒันาตนเอง ดงันี�  

 - การศึกษาหาความรู้ที�ทนัสมยั ที�เป็นการพฒันาทางวิชาการ เพื�อใชใ้นการปฏิบติังาน และสร้าง

ประสิทธิภาพให้กบัตนเอง เช่น ความรู้ในเรื�องคอมพิวเตอร์ การสื�อสาร การเก็บรวบรวมขอ้มูล การ

วางแผน การวเิคราะห์ การสังเคราะห์ การนาํขอ้มูลไปใช ้เป็นตน้ 

  - การพฒันาจิตใจของตนเอง เพื�อให้มีสมาธิหนกัแน่นมั�นคง สุขุมรอบคอบ ทาํให้ภาวะจิตใจ

สามารถที�จะต่อสู้ และปฏิบติังานในรูปแบบต่าง ๆ ได ้

  - พฒันาตนเอง และการปฏิบติังาน ตลอดถึงการหาความรู้ และการพฒันาจิตใจ จะกระทาํไดโ้ดย

การเขา้ร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดว้ยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ก็ไดท้ั�งนี�  การพฒันา 

ทกัษะ ความรู้ ความสามารถ ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพฒันางาน เกิดความมั�นคงต่อองค์กร และ

ความเจริญต่อทอ้งถิ�นและประเทศชาติ อย่างแน่นอน ดงัพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วั พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรแก่บณัฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ณ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั เมื�อ 10 กรกฎาคม 2535 วา่“…ความเจริญนั�นจะเกิดขึ�นไดด้ว้ยอาศยัปัจจยัสําคญัประกอบ

พร้อมกนั 4 อยา่ง อยา่งที�หนึ�ง ตอ้งมีคนดี มีปัญญา มีความรับผดิชอบเป็นผูป้ระกอบการ อยา่งที�สอง ตอ้งมี

วิทยาการที�ดีเป็นเครื�องใชป้ระกอบการ อยา่งที�สาม ผูป้ระกอบการตอ้งมีความวิริยะอุตสาหะ และความ

เพ่งพินิจอยา่งละเอียดรอบคอบในการทาํงาน อยา่งที�สี�  ตอ้งรู้จกัทาํงานให้พอเหมาะ พอดี และพอควรแก่

งานและแก่ประโยชน์ที�พึงประสงค ์ ปัจจยัแห่งความเจริญดงักล่าวนี�  จะประกอบพร้อมกนัขึ�นมิได ้ หาก

บุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองดว้ยตนเองอยูเ่ป็นนิตย ์ บณัฑิตแต่ละคนจึงควรอย่างยิ�งที�จะไดต้ั�งใจ

ฝึกฝนตนเองใหมี้ปัญญาความสามารถพร้อมทั�งพยายามใชศิ้ลปะวทิยาการที�มีอยู ่ประกอบกิจการงานดว้ย 
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ความเพ่งพินิจ ดว้ยความฉลาดรอบคอบให้พอดีพอเหมาะแก่งานแต่ละชิ�นแต่ละอย่างความเจริญวฒันา

ของงานของตวัเอง และของประเทศชาติจะไดเ้กิดขึ�น ตามที�ตั�งใจปรารถนา…” 

  สรุป 

   มาตรฐานทั�ง 5 มาตรฐานจึงเป็นสาระสําคญัอยา่งยิ�ง ที�บุคลากรทุกคนในองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลสุขสวสัดิ�    พึงไดศึ้กษายึดถือปฏิบติัให้ถูกตอ้ง เพราะจะส่งผลให้ตวัเอง องค์การบริหารส่วน

ตาํบล และประชาชน ไดรั้บผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดขึ�นกบัทอ้งถิ�น นาํความเจริญความมั�นคง

และความเป็นศกัดิ� ศรีมาใหส้ังคมทอ้งถิ�น องคก์ารบริหารส่วนตาํบล ของเราและเป็นที�ยอมรับ ชื�นชม และ

กล่าวขวญัที�ดีตลอดไปการปฏิบติัตามมาตรฐานขา้งตน้นั�นไม่ใช่เรื� องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใด

เพียงแต่ใหมี้ศรัทธา บริหารจดัการใหถู้กตอ้งอยา่งสมํ�าเสมอ คงเส้นคงวา ก็จะบรรลุเป้าหมายไดแ้น่นอน 
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กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตาํบลสุขสวสัดิ� 

อาํเภอไพรบึง    จงัหวดัศรีสะเกษ 
 

พฤตกิรรมที�พงึประสงค์ มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตวัอย่าง 

แนวทางปฏิบัต ิ 

ตวัอย่างตวัชี�วดัขั�นต้น 

เพื�อการประเมนิผล 

- เพื�อป้องกนัการทุจริตและ

ประพฤตมิชิอบ 

�. มีความซื�อสตัย ์ 

�. มีความสุจริต 

�. การใชอ้าํนาจและหนา้ที�

ในทางที�ถูกตอ้ง 

�. มีความโปร่งใส  

�. มีความพร้อมและยนิดีใหมี้ 

การตรวจสอบ 

 

 

�. พึงปฏิบติัหนา้ที�ดว้ยความ 

ซื�อสตัย ์สุจริต และมีความ 

รับผิดชอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- มีการปฏิบติัหนา้ที�อยา่งตรงไป 

ตรงมา โดยคาํนึงถึงประโยชน์ของ

ทางราชการและประชาชน 

- การไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ที�หา 

ผลประโยชน ์

 

 

 

�. การปฏิบติัหนา้ที�โดยยดึถือระเบียบ 

กฎหมาย หนงัสือสั�งการ มติ ค.ร.ม. 

หรือวชิาชีพ 

�. การไม่ใชต้าํแหน่งหนา้ที�แสวงหา 

ผลประโยชน์โดยมิชอบ 

�. การปฏิบติังานโดยยดึหลกัตาม 

พระบรมราโชวาท 

�. ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งปฏิบติัตนเป็น 

ตวัอยา่งในความซื�อสตัยแ์ละรับผดิชอบ 

�. ควบคุมอปุกรณ์เครื�องใช ้ไม่นาํ 

ของราชการไปใชเ้ป็นทรัพยสิ์นส่วนตวั 

 

 

�. จาํนวนขอ้ทกัทว้งร้องเรียนของ

บุคคลภายนอกวา่ไม่ปฏิบติัตาม

ระเบียบ กฎหมาย มติ ค.ร.ม. ฯลฯ 

�. จาํนวนเรื�องที�ถูกร้องเรียนวา่ทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

�. จาํนวนขา้ราชการที�ถูกลงโทษ 

ดาํเนินการทางวนิยั 

�. ร้อยละของผูรั้บบริการที�มีความ 

พึงพอใจต่อการใหบ้ริการของ 

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

�. จาํนวนขอ้ร้องเรียนของประชาชน 

ผูรั้บบริการที�เพิ�มขึ�นหรือลดลง 

�. จาํนวนผูป้ฏิบติังานที�ถูกตรวจสอบ

วา่รํ� ารวยผิดปกติ 

�. ร้อยละของผูป้ฏิบติังานโดยยดึหลกั

พระบรมราโชวาท 

�. จาํนวนผูร้้องเกี�ยวกบัพฤติ-กรรมการ

ทุจริตของผูบ้งัคบับญัชา 
 

 

 

 

 



�
 

 

พฤตกิรรมที�พงึประสงค์ มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตวัอย่าง 

แนวทางปฏิบัต ิ 

ตวัอย่างตวัชี�วดัขั�นต้น 

เพื�อการประเมนิผล 

  

�. พึงปฏิบติัหนา้ที�อยา่ง 

เปิดเผย โปร่งใส พร้อมให ้

ตรวจสอบ 

 

- มีขั�นตอนการปฏิบติังาน  

แผนการทาํงาน และการมอบหมาย

งานที�ชดัเจน โดยสามารถแจง้

ลาํดบัขั�นตอนการปฏิบติังาน 

ผูป้ฏิบติังาน และระยะเวลาแลว้

เสร็จใหแ้ก่ผูม้าติดต่อราชการ 

ไดท้ราบ เพื�อสามารถตรวจสอบ

และติดตามได ้

- มีการตั�งคณะทาํงานหรือ 

คณะกรรมการที�ประกอบดว้ย  

ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 

ประชาชน ในการตรวจสอบ 

การดาํเนินงานของเจา้หนา้ที� 

และหน่วยงาน 

- มีการเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารที�เป็น

ประโยชน์อยา่งตรงไปตรงมาดว้ย

ภาษาที�ชดัเจนและเขา้ใจง่าย 

 

 

�. ประชาชนมีส่วนร่วมในการกาํหนด

นโยบาย แผนงาน โครงการ 

�. การเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารและ 

การปฏิบติัตาม พ.ร.บ.ขอ้มูลข่าวสาร 

�. มีคู่มือการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที� 

และคู่มือการติดต่องานของประชาชน 

�. ประชาสมัพนัธ์การปฏิบติังาน 

ใหป้ระชาชนทราบทุกขั�นตอน 

�. มีขั�นตอนการปฏิบติังาน แผนการ

ทาํงานมอบหนา้ที�ชดัเจน และมีการ

จดัทาํหนงัสือแนะนาํการติดต่อราชการ 

�. กาํหนดระยะเวลาในการปฏิบติังาน

ใหช้ดัเจนและแจง้ใหป้ระชาชนทราบ 

�. มีการสรุปผลงานประจาํปี 

�. ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งติดตามการปฏิบติั

อยา่งต่อเนื�อง 

 

 

� จาํนวนประชาชนที�มีส่วนร่วมใน 

การตดัสินใจ 

� จาํนวนสื�อที�ใชใ้นการเผยแพร่  

เช่น วารสาร , หอกระจายข่าว , ฯลฯ 

� ร้อยละของจาํนวนขอ้มูลข่าวสารที�

ประชาชนควรทราบที�ไดมี้การ

ประกาศในที�สาธารณะ 

� จาํนวนคู่มือการปฏิบติังานและ 

การติดต่องานที�ไดมี้การจดัทาํขึ�นใน

แต่ละงาน 

� ร้อยละของขอ้เรียกร้องที�มีต่อ 

การปฏิบติังานขององคก์รปกครอง 

ส่วนทอ้งถิ�น 

� อตัราร้อยละที�เพิ�มขึ�นของความ 

พึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ 

� ความถี�ในการติดตามของ 

ผูบ้งัคบับญัชา 
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พฤตกิรรมที�พงึประสงค์ มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตวัอย่าง 

แนวทางปฏิบัต ิ 

ตวัอย่างตวัชี�วดัขั�นต้น 

เพื�อการประเมนิผล 

 

- เพื�อเสริมสร้างประสิทธิภาพใน

การปฏบิัตงิาน 

� ปฏิบติังานดว้ยความ 

เสมอภาคและเป็นธรรมต่อ

พนกังานและประชาชน  

� การปฏิบติังานตอ้งคาํนึงถึง

ความพึงพอใจของประชาชน 

ผูรั้บบริการ 

� มีความกระตือรือร้นในการ

ปฏิบติังาน 

� มีอธัยาศยัไมตรีต่อผูม้ารับ

บริการ  

� มีความรอบรู้และความ 

เชี�ยวชาญในงานที�ทาํ 

� มีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผลในการปฏิบติังาน 

� ปฏิบติังานดว้ยการใช้

ทรัพยากรอยา่งประหยดั  

เพื�อใหเ้กิดผลสมัฤทธิ�  

 

 

 

 

�.พึงใหบ้ริการดว้ยความเสมอ

ภาค สะดวก รวดเร็ว  

มีอธัยาศยัไมตรี และตรงต่อ

เวลา 

 

 

 

- การใหบ้ริการที�เป็นมาตรฐาน

เดียวกนัอยา่งเสมอภาค ทั�วถึง เป็น

ธรรม 

- การใหบ้ริการดว้ยความสะดวก

รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 

- การใหบ้ริการดว้ยความเตม็ใจ  

ยิ�มแยม้ แจ่มใส และรักษา

ประโยชน์แก่ผูม้ารับบริการทุกคน 

 

 

 

�. กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรฐาน

ในการปฏิบติังานใหช้ดัเจน และ

ประกาศ 

ใหป้ระชาชนรับทราบ 

� นาํระบบ one stop service มาใช ้

� ลดขั�นตอนการปฏิบติังาน 

� กระจายอาํนาจการตดัสินใจ 

� การใหบ้ริการนอกสถานที�ในบาง

ลกัษณะงาน 

� จดัระบบการรับบริการก่อน-หลงั 

� จดัเจา้หนา้ที�ประชาสมัพนัธ์และ

บริการหรือตรวจสอบเบื�องตน้ 

� นาํเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช ้

� สร้างมาตรการจูงใจในการตรงต่อ

เวลา 

 

 

 

 

� ร้อยละของผลงานที�สาํเร็จตามระยะเวลา

มาตรฐาน 

� ร้อยละของผูรั้บบริการที�มีความ 

พึงพอใจต่อการปฏิบติังานของ 

เจา้หนา้ที� 

� จาํนวนระยะเวลาในการใหบ้ริการที�เร็ว

ขึ�นกวา่เดิม 

� ร้อยละของผูบ้ริหารที�มีความ 

พึงพอใจต่อการปฏิบติังานของ 

เจา้หนา้ที� 

� ร้อยละของระบบบริการที�มีการใชบ้ตัร

คิว 

� จาํนวนจุดใหบ้ริการตรวจเอกสารก่อน

หรือแจกเอกสาร แผน่พบัแก่ 

ผูรั้บบริการที�เพิ�มขึ�น 

� ร้อยละของบุคลากรที�มีความสามารถ

ปฏิบติังานกบัอปุกรณ์/เทคโนโลยี

สมยัใหม่ได ้

� จาํนวนผูไ้ดรั้บรางวลัที�เพิ�มขึ�นในการ

ตรงต่อเวลา 
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พฤตกิรรมที�พงึประสงค์ มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตวัอย่าง 

แนวทางปฏิบัต ิ 

ตวัอย่างตวัชี�วดัขั�นต้น 

เพื�อการประเมนิผล 

 

� เปิดโอกาสใหป้ระชาชน 

มีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด และ 

ร่วมทาํใหบุ้คคลผูมี้ส่วนไดเ้สีย

หรือส่วนเกี�ยวขอ้งเกิดการ 

ยอมรับก่อนและหลงัดาํเนินการ

ที�มีผลกระทบต่อส่วนร่วม 

� รักษา/ภูมิใจในเกียรติและ 

ศกัดิ� ศรีของการเป็นขา้ราชการ

หรือพนกังานส่วนทอ้งถิ�น 

 

� พึงปฏิบติัหนา้ที�โดยมุ่ง 

ผลสมัฤทธิ� ของงานและ 

ความคุม้ค่า 

 

- การปฏิบติัหนา้ที�ใหแ้ลว้เสร็จตาม

กาํหนดและบรรลุเป้าหมายที�วางไว ้

- การปฏิบติัหนา้ที�โดยคาํนึงถึง 

ผลลพัธ์และผูม้ารับบริการ โดย 

อยูภ่ายใตข้อบเขตของระเบียบ 

กฎหมาย 

- การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  

มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 

คุม้ค่าทั�งในส่วนของการใชเ้งิน 

และใชเ้วลา 

 

� การปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จตาม

กาํหนดและบรรลุเป้าหมาย 

� ปรับปรุงวธีิการปฏิบติังาน 

� พฒันาบุคลากรใหเ้ปลี�ยนทศันคติ 

ในการปฏิบติังาน 

� การประเมินผลโครงการทั�งก่อนและ

หลงัการทาํโครงการ 

 

� ปฏิบติังานโดยคาํนึงถึงผลลพัธ์ 

ภายใตร้ะเบียบกฎหมาย 

� กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์

ในการปฏิบติังานใหช้ดัเจน 

� กาํหนดรางวลัและ/หรือ 

ค่าตอบแทนตามผลงาน 

� การใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั  

มีประสิทธิภาพ 

� มีการประเมินผลเป็นระยะๆ  

โดยการตั�งในรูปคณะกรรมการชุมชน 

��มีการส่งเสริมใหร้างวลัแก่พนกังานที�

ปฏิบติัหนา้ที�ไดส้มัฤทธิ� ผลตาม

เป้าประสงค ์

 

� ร้อยละของผลผลิต/ผลลพัธ์ที�บรรลุ

วตัถุประสงคห์รือพนัธกิจ 

� ร้อยละของค่าใชจ่้ายที�ลดลง  

โดยไดรั้บปริมาณงานและคุณภาพ 

งานเท่าเดิมหรือเพิ�มขึ�น 

� ร้อยละของบุคลากรที�ไดรั้บการ

พฒันาในหลกัสูตรการปรับเปลี�ยน 

ทศันคติ 

� จาํนวนโครงการที�บรรล ุ

วตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของ 

โครงการ 

� จาํนวนงานที�ปฏิบติัสาํเร็จภายใต้

ระเบียบกฎหมาย 
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พฤตกิรรมที�พงึประสงค์ มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตวัอย่าง 

แนวทางปฏิบัต ิ 

ตวัอย่างตวัชี�วดัขั�นต้น 

เพื�อการประเมนิผล 

  

� .พึงดาํรงตนใหต้ั�งมั�นใน 

ศีลธรรม และพฒันาทกัษะ 

ความรู้ ความสามารถ และ 

ตนเองใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 

 

 

- การศึกษาหาความรู้ที�ทนัสมยั  

ที�เป็นการพฒันาทางวชิาการ  

และพฒันาจิตใจของตนเองอยู่

เสมอดว้ยวธีิการพฒันารูปแบบ

ต่างๆ เช่น การเขา้ร่วมอบรม 

ประชุม สมัมนา และการศึกษาดว้ย

ตนเอง เป็นตน้ 

 

� เปิดโอกาสใหพ้นกังานไดรั้บการ 

ฝึกอบรมพฒันาดา้นจิตใจ ความรู้  

และทกัษะ 

� กาํหนดแผนงานการเขา้รับการ 

ฝึกอบรม สมัมนา และศึกษาดูงาน 

 

� ตอ้งพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ 

� มุ่งเนน้เทคนิคการฝึกอบรมใหเ้กิด

ความรู้และความตระหนกั 

� เปิดโอกาสใหพ้นกังานไปศึกษา 

ดูงาน 

� เจา้หนา้ที�มีการศึกษาหาความรู้ดว้ย

ตนเอง 

� หมุนเวยีนการปฏิบติัหนา้ที�เพื�อ 

เพิ�มพนูประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

� จาํนวนบุคลากรที�ผา่นการ 

ฝึกอบรมหลกัสูตรที�เกี�ยวขอ้งกบั 

หลกัศีลธรรมและการปฏิบติัในหนา้ที� 

� จาํนวนครั� งเฉลี�ยในการฝึกอบรมต่อ

คนต่อปี 

� จาํนวนคนที�ผา่นการอบรม 

 

 

 

� จาํนวนครั� งที�ศึกษาดูงาน 

 

� จาํนวนเจา้หนา้ที�ศึกษาหาความรู้ดว้ย

ตนเอง  

� ความพึงพอใจของพนกังานและ 

ผูรั้บบริการ 

�.จาํนวนค่าใชจ่้ายในการบริหารงาน

บุคคลลดลง 

 

 


