
 
 

 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

เรื่อง   มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

****************************************    
  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน        
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง     
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ได้แก่ 

  1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบ 
  2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์       
ของประชาชนเป็นหลัก 
  4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

  องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง 5 ประการ ดังกล่าว
ข้างต้นเป็น  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา”  โดยให้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

  ประกาศ  ณ  วันที่  8  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2562 
 
      

(นายน า  ปลอดกระโทก) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 
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มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา อ าเภอโชคชัย จังหวัดนคราชสีมา 

 
แนวคิด 

   1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เป็นหลัก
เทียบการประพฤติ การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติตามมาตรฐาน   
ทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ของงานและการพัฒนาตนเอง 
   2. การก าหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมท าให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์การ ส่งผลให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา  
จุดประสงค์ 
     1. เพ่ือให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
     2. พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนา
ตนเองได้ 
    3. เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล      
และ พนักงานจ้าง ทั้ง 5 ด้าน 
ขอบข่ายเนื้อหา 
    เรื่องท่ี 1 ความหมายและความส าคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
    เรื่องท่ี 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
    เรื่องท่ี 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 

ความหมายความส าคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นเครื่องมือ
ก ากับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ เพ่ือให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม” ส านักงาน ก.พ. 
ได้สรุปความหมายของค าว่า  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง “สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลัก
เทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายใน โดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทางความประพฤติและการ
ปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น  องค์การนั้นหรือส่วนราชการนั้น ได้ยอมรับ
นับถือกันมา หรือได้ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี อะไร
เป็นสิ่งที่ชั่ว ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า” สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับ
อิทธิพล และค่านิยมจากภายนอกประเทศ ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายโดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการน าไปใช้  
จึงเป็นเหตุท าให้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ าลง  บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล
เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ 
สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  หน้าที่  และความรับผิดชอบส าคัญที่จะบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข     
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการ     
ของท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานการประพฤติ
ปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  นั่นคือ เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม            
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มีจิตส านึกที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการกระท าทุกสิ่งอย่างถูกต้อง โปร่งใส  สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น 
และพัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ  ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  เต็มก าลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน 
ตลอดจนเพ่ิมอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากขึ้น มีบทบัญญัติให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไป
โดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรม
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จึงบัญญัติในมาตรา 77  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าจะต้อง
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่” มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมือ    
อันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์           
และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม น ามาซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ความพอใจ
ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่
ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  
(อบต.) เป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานของบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน  และปฏิบัติหน้าที่การงาน         
ให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
  คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม   
และจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2546  เพ่ือให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรส่วน
ท้องถิ่น ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นด้วย 
เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสาระส าคัญของ
มาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรส่วนท้องถิ่น (อบต.) ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 พึงด ารงตนให้มั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 
  หมายถึง   การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
  -การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ 
  - มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวก
พ้อง ให้เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะน าพาให้ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด ดังพระบรมราโชวาท   
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 12 มิถุนายน 2497 ว่า “…มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่ส าคัญซึ่งท่านต้องปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดอยู่เสมอ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัยความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นพ้ืนฐาน ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรม
ทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การ
สรรเสริญของมวลชนทั่วไป…” 
  - มีความรับผิดชอบต่องานในต าแหน่งหน้าที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพ่ือประชาชนและท้องถิ่น
ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพ่ือท างาน เพ่ือการสร้างสรรค์ 
และมีความรับผิดชอบต่องานนั้น ๆ เพ่ือส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง จะท าให้มีผู้รักและศรัทธาเชื่อถือ 
และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน 
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  มาตรฐานที่ 2  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
  หมายถึง   มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้ 
   - มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการท างาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้งล าดับขั้นตอน
การปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและติดตาม
ได ้
  - มีการตั้งคณะท างาน หรือกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน           
เพ่ือตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับรู้ 

- มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย   
ด้วยวิธีการหลากหลายเช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้ จะส่งผลให้เกิด
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ได้รับ
ความร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชน 
  มาตรฐานที่ 3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์   
ของประชาชนเป็นหลัก 
  หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ่น อบต. ที่ยึดประโยชน์ของประชาชน       
เป็นหลัก ดังนี้ 
  - มีสติ ตั้งใจ หนักแน่น มั่นคง เพราะการใช้ก าลังสติ คือรู้ว่าก าลังท าอะไรให้กับใคร รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหน 
อย่างไร หากใช้ก าลังสติ หนักแน่นมั่นคงแล้ว จะท าให้เห็นช่องทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว เกิด
ความส าเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ณ อาคารสวนอัมพร เมื่อ 11 
ธันวาคม 2522 ว่า “…ก าลังสติ หรือก าลังแห่งความระลึกรู้ การท างานนั้นถึงแม้ท างานด้วยความศรัทธา ด้วย
ความหมั่นขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเมื่อมีความประมาทเผลอพลั้งเกิดขึ้น
นักปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง ควบคุมสติให้ดีอยู่เสมอเพ่ือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา… ก าลังความ
ตั้งใจ หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจให้สงบและหนักแน่นมั่นคง ควบคุมความคิดให้อยู่ในระเบียบ ให้คิด
อ่านอยู่แต่ในเรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะท าให้เสร็จ ไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่าง ๆ นอกจุดหมายอันพึง
ประสงค์ ก าลังความตั้งใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ได้กระจ่าง ให้คิดเห็นช่องทางและวิธีการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และรวดเร็ว…” 
  - การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  - การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
  - การให้บริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใสประทับใจและรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการทุกคน 
 มาตรฐานที่ 4 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล       
อย่างคุ้มค่าซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้  
  - ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความคิดที่ให้เกิดผลของงานที่ดี มีคุณค่าต่อประชาชน  ต่อส่วนรวม ทั้งนี้
ต้องยึดถือว่า ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิด จะท าให้เกิดผลดีต่อการท าหน้าที่ ดังพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาส          
วันข้าราชการพลเรือน เมื่อ 1 เมษายน 2530 ว่า “ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือความรู้
วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุตามความเป็นจริง ต้องมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจ
ในงาน ในผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินต้องมีความสงบ
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และหนักแน่นทั้งในกาย ในใจ ในค าพูด ต้องส ารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ าเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสีย
โดยเร็ว…” 

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดยยึดความถูกต้อง      
ของระเบียบกฎหมาย 
  - การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า  ทั้งในส่วนของการใช้เงิน      
และใช้เวลา 
  - การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ตามก าหนด และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ และตรงตามนโยบาย 
  มาตรฐานที่ 5 พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ของตนเองให้ทันสมัยอยู่ เสมอ 
  หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
 - การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้าง
ประสิทธิภาพให้กับตนเอง เช่น ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผน     
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การน าข้อมูลไปใช้ เป็นต้น 
  - การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพื่อให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง สุขุมรอบคอบ ท าให้ภาวะจิตใจสามารถที่จะ
ต่อสู้ และปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
  - พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู้ และการพัฒนาจิตใจ จะกระท าได้โดยการ
เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้ทั้งนี้ การพัฒนา ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน เกิดความมั่นคงต่อองค์กร  และความเจริญต่อท้องถิ่น
และประเทศชาติ อย่างแน่นอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 10 กรกฎาคม 
2535 ว่า“…ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยส าคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคน
ดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบเป็นผู้ประกอบการ อย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ อย่าง
ที่สาม ผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการท างาน อย่างที่สี่ 
ต้องรู้จักท างานให้พอเหมาะ พอดี และพอควรแก่งานและแก่ประโยชน์ที่พึงประสงค์ ปัจจัยแห่งความเจริญ
ดังกล่าวนี้ จะประกอบพร้อมกันขึ้นมิได้ หากบุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วยตนเองอยู่ เป็นนิตย์ บัณฑิต
แต่ละคนจึงควรอย่างยิ่งท่ีจะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้งพยายามใช้ศิลปะวิทยาการที่
มีอยู่ ประกอบกิจการงานด้วยความเพ่งพินิจ ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอดีพอเหมาะแก่งานแต่ละชิ้นแต่ละ
อย่างความเจริญวัฒนาของงานของตัวเอง และของประเทศชาติจะได้เกิดข้ึน ตามท่ีตั้งใจปรารถนา…” 

  สรุป 
   มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐานจึงเป็นสาระส าคัญอย่างยิ่ง ที่บุคลากรทุกคนในองค์การบริหาร     
ส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง องค์การบริหาร       
ส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา และประชาชน ได้รับผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดขึ้นกับท้องถิ่น น าความเจริญ
ความมั่นคงและความเป็นศักดิ์ศรีมาให้สังคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล ของเราและเป็นที่ยอมรับ ชื่นชม 
และกล่าวขวัญที่ดีตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใดเพียงแต่
ให้มีศรัทธา บริหารจัดการให้ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ คงเส้นคงวา ก็จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน 
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กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลละลมใหม่พัฒนา 

อ าเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

พฤติกรรมที่พึงประสงค ์ มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ  

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพ่ือการประเมินผล 

- เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
1. มีความซื่อสัตย์  
2. มีความสุจริต 
3. การใช้อ านาจและหน้าที่
ในทางที่ถูกต้อง 
4. มีความโปร่งใส  
5. มีความพร้อมและยินดีใหม้ ี
การตรวจสอบ 

 
 
1. พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ 
ซื่อสัตย ์สุจรติ และมีความ 
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- มีการปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างตรงไป 
ตรงมา โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการและประชาชน 
- การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หา 
ผลประโยชน์ 

 

 
 
1. การปฏิบัติหน้าที่โดยยดึถือระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการ มติ ค.ร.ม.   
หรือวิชาชีพ 
2. การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหา 
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 
3. การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม 
พระบรมราโชวาท 
4. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัตตินเปน็ 
ตัวอย่างในความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
5. ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ ไม่น า 
ของราชการไปใช้เป็นทรัพยส์ินส่วนตัว 

 
 
1. จ านวนข้อทักท้วงร้องเรียนของ
บุคคลภายนอกว่าไม่ปฏิบัตติามระเบียบ 
กฎหมาย มต ิค.ร.ม. ฯลฯ 
2. จ านวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3. จ านวนข้าราชการที่ถูกลงโทษ 
ด าเนินการทางวินัย 
4. ร้อยละของผู้รับบริการทีม่ีความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. จ านวนข้อร้องเรียนของประชาชน 
ผู้รับบริการที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
6. จ านวนผู้ปฏิบัติงานท่ีถูกตรวจสอบ
ว่าร่ ารวยผิดปกต ิ
7. ร้อยละของผู้ปฏิบตัิงานโดยยึดหลัก
พระบรมราโชวาท 
8. จ านวนผู้ร้องเกี่ยวกับพฤต-ิกรรมการ
ทุจริตของผู้บังคับบัญชา 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค ์ มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ  

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพ่ือการประเมินผล 

  
1. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง 
เปิดเผย โปร่งใส พร้อมให ้
ตรวจสอบ 

 
- มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนการ
ท างาน และการมอบหมายงานที่
ชัดเจน โดยสามารถแจ้งล าดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาแล้วเสร็จให้แก่ผู้มา
ติดต่อราชการได้ทราบ เพื่อสามารถ
ตรวจสอบและติดตามได้ 
- มีการตั้ งคณะท างานหรือ
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาชน ในการตรวจสอบ 
การด าเนินงานของเจ้าหนา้ที ่
และหน่วยงาน 
- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วย
ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 

 
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการ 
2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ 
การปฏิบัตติาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
3. มีคู่มือการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี 
และคู่มือการตดิต่องานของประชาชน 
4. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน 
ให้ประชาชนทราบทุกข้ันตอน 
5. มีขัน้ตอนการปฏิบัติงาน แผนการ
ท างานมอบหน้าที่ชัดเจน และมีการ
จัดท าหนังสือแนะน าการตดิต่อราชการ 
6. ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบตังิานให้
ชัดเจนและแจ้งให้ประชาชนทราบ 
7. มีการสรุปผลงานประจ าป ี
8. ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 
 

 
1. จ านวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจ 
2. จ านวนสื่อท่ีใช้ในการเผยแพร่  
เช่น วารสาร , หอกระจายข่าว , ฯลฯ 
3. ร้อยละของจ านวนข้อมูลข่าวสารที่
ประชาชนควรทราบทีไ่ด้มีการประกาศ
ในที่สาธารณะ 
4. จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานและ 
การติดต่องานท่ีได้มีการจดัท าขึ้นในแต่
ละงาน 
5. ร้อยละของข้อเรียกร้องที่มีต่อ 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6. อัตราร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
7. ความถี่ในการติดตามของ 
ผู้บังคับบัญชา 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค ์ มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ  

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพ่ือการประเมินผล 

 
- เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
1. ปฏิบัติงานด้วยความ 
เสมอภาคและเป็นธรรมต่อ
พนักงานและประชาชน  
2. การปฏิบัติงานต้องค านึงถึง
ความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการ 
3. มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 
4. มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มารับ
บริการ  
5. มีความรอบรู้และความ 
เชี่ยวชาญในงานท่ีท า 
6. มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
7. ปฏิบัติงานด้วยการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด  
เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 
 

 
 
 
3.พึงให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค สะดวก รวดเร็ว  
มีอัธยาศัยไมตร ีและตรงต่อ
เวลา 

 
 
 
- การให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึง เปน็
ธรรม 
- การให้บริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
- การให้บริการด้วยความเต็มใจ  
ยิ้มแย้ม แจ่มใส และรักษา
ประโยชน์แก่ผู้มารับบริการทุกคน 

 
 
 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และ
ประกาศ 
ให้ประชาชนรับทราบ 
2. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. กระจายอ านาจการตัดสินใจ 
4. การให้บริการนอกสถานท่ีในบาง
ลักษณะงาน 
5. จัดระบบการรับบริการก่อน-หลัง 
6. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และ
บริการหรือตรวจสอบเบื้องต้น 
7. น าเทคโนโลยสีมยัใหม่มาใช้ 
8. สร้างมาตรการจูงใจในการตรงต่อ
เวลา 
 

 
 
 
1.ร้อยละของผลงานท่ีส าเร็จตามระยะเวลา
มาตรฐาน 
2.ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความ 
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ี 
3.จ านวนระยะเวลาในการให้บริการที่เร็ว
ขึ้นกว่าเดิม 
4. ร้อยละของผู้บริหารที่มีความ 
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ี 
5. ร้อยละของระบบบริการที่มีการใช้บัตร
คิว 
6. จ านวนจุดให้บริการตรวจเอกสารก่อน
หรือแจกเอกสาร แผ่นพับแก่ 
ผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น 
7. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสามารถ
ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์/เทคโนโลยีสมัยใหม่
ได้ 
8. จ านวนผู้ได้รับรางวัลที่เพิ่มขึ้นในการตรง
ต่อเวลา 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค ์ มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ  

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพ่ือการประเมินผล 

 
8. เปิดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมรับรู ้ร่วมคิด และ 
ร่วมท าให้บุคคลผู้มสี่วนได้เสีย
หรือส่วนเกี่ยวข้องเกิดการ 
ยอมรับก่อนและหลังด าเนินการที่
มีผลกระทบต่อส่วนร่วม 
 
9. รักษา/ภูมิใจในเกียรติและ 
ศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
4. พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่ง 
ผลสัมฤทธ์ิของงานและ 
ความคุ้มค่า 

 
- การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดและบรรลุเปา้หมายที่วางไว้ 
- การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยค านึงถึง 
ผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดย 
อยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบ 
กฎหมาย 
 
- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
คุ้มค่าทั้งในส่วนของการใช้เงิน และ
ใช้เวลา 

 
1. การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดและบรรลุเปา้หมาย 
2. ปรับปรุงวิธีการปฏิบตัิงาน 
3. พัฒนาบุคลากรให้เปลี่ยนทัศนคต ิ
ในการปฏิบัติงาน 
4. การประเมินผลโครงการทั้งก่อนและ
หลังการท าโครงการ 
5. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลลัพธ์ 
ภายใต้ระเบียบกฎหมาย 
6. ก าหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค์ 
ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
7. ก าหนดรางวัลและ/หรือ 
ค่าตอบแทนตามผลงาน 
8. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  
มีประสิทธิภาพ 
9. มีการประเมินผลเป็นระยะๆ  
โดยการตั้งในรูปคณะกรรมการชุมชน 
10. มีการส่งเสริมให้รางวลัแก่พนักงานท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีไดส้ัมฤทธ์ิผลตาม
เป้าประสงค ์

 
1. ร้อยละของผลผลิต/ผลลัพธ์ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือพันธกิจ 
2. ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลง  
โดยได้รับปริมาณงานและคณุภาพ 
งานเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาในหลักสูตรการปรับเปลี่ยน 
ทัศนคต ิ
4. จ านวนโครงการที่บรรล ุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
โครงการ 
5. จ านวนงานท่ีปฏิบัติส าเร็จภายใต้
ระเบียบกฎหมาย 
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5 .พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นใน 
ศีลธรรม และพัฒนาทักษะ 
ความรู ้ความสามารถ และ 
ตนเองให้ทันสมัยอยูเ่สมอ 
 

 
- การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย  
ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ  
และพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่เสมอ
ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบต่างๆ เช่น 
การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา 
และการศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 

 
1. เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการ 
ฝึกอบรมพัฒนาดา้นจิตใจ ความรู ้ 
และทักษะ 
2. ก าหนดแผนงานการเข้ารับการ 
ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
 
3. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
4. มุ่งเน้นเทคนิคการฝึกอบรมให้เกิด
ความรู้และความตระหนัก 
5. เปิดโอกาสให้พนักงานไปศึกษา 
ดูงาน 
6. เจ้าหน้าท่ีมีการศึกษาหาความรูด้้วย
ตนเอง 
7 หมุนเวียนการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อ 
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
1. จ านวนบุคลากรที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมหลักสตูรที่เกีย่วข้องกับ 
หลักศีลธรรมและการปฏิบตัิในหนา้ที่ 
2. จ านวนครั้งเฉลี่ยในการฝึกอบรมต่อ
คนต่อป ี
 
3. จ านวนคนท่ีผ่านการอบรม 
4. จ านวนครั้งท่ีศึกษาดูงาน 
 
5. จ านวนเจ้าหน้าท่ีศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง  
6. ความพึงพอใจของพนักงานและ 
ผู้รับบริการ 
7.จ านวนค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
บุคคลลดลง 

 
 


