
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา
เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง

องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา
.................................

****************************************
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรม

และจริยธรรม ของขาราชการ พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งไดประมวลข้ึนจาก
ขอเสนอแนะของผูบริหารสวนทองถ่ิน สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการและพนักงานสวนทองถ่ิน ลูกจางใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ัวไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ไดแก

๑. พึงดํารงตนใหตัง้ม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละและมี
ความรับผิดชอบ

๒. พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ
๓. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน

ของประชาชนเปนหลัก
๔. พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดประโยชน ผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถและตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ

องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา ขอประกาศใหมาตรฐานท้ัง ๕ ประการดังกลาว
ขางตนเปน “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลูกจางและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา ” โดยใหยึดถือเปนหลักปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๑๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายเรืองศิลป  คะโยธา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา
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มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
องคการบริหารสวนตําบลบานเหลา อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร

แนวคิด
๑. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง เปน

หลักเทียบการประพฤติ การปฏิบัติท่ีถูกตองดีงามของบุคลากรในองคการแตละองคการ การปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคลองตามหลักศีลธรรมความโปรงใส การใหบริการท่ีดี การมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเอง

๒. การกําหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง และปฏิบัติตามแนวทางนั้นยอมทําใหเกิดคุณภาพท้ังบุคคลและองคการ สงผลใหเกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตําบล

จุดประสงค
๑. เพ่ือใหมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
๒. พนักงานสวนตําบล และพนักงานจางมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง ในดานศีลธรรม ความโปรงใส การใหบริการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการพัฒนาตนเองได

๓. เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล
และ พนักงานจาง ท้ัง ๕ ดานได

ขอบขายเนื้อหา
เรื่องท่ี ๑ ความหมายและความสําคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ

พนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
เรื่องท่ี ๒ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง
เรื่องท่ี ๓ กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวน

ตําบล และพนักงานจาง

ความหมายความสําคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ท่ีเปน

เครื่องมือกํากับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการนั้น ๆ เพ่ือใหอยูในความถูกตองดีงาม”
สํานักงาน ก.พ. ไดสรุปความหมายของคําวา “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไววา หมายถึง “สิ่งท่ี
ตองถือเอาเปนหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีท่ีอยูภายใน โดยรูไดเฉพาะตนและใชเปนหลักเทียบทาง
ความประพฤติและการปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาท่ีควรประพฤติท่ีคนในสังคมนั้น องคการนั้นหรือ
สวนราชการนั้น ไดยอมรับนับถือกันมา หรือไดกําหนดรวมกันข้ึนมาใหม และประพฤติปฏิบัติรวมกันวา
ความประพฤติอะไรเปนสิ่งท่ีดี อะไรเปนสิ่งท่ีชั่ว ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทํา อะไรไม
ควรทํา” สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดรับอิทธิพล และคานิยมจากภายนอกประเทศ ผานสื่อตาง ๆ ไดงายโดย
ขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการนําไปใช จึงเปนเหตุทําใหมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนใน
สังคมลดต่ําลง บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเปนผูท่ีอยูใกลชิดประชาชน เปนผูมีบทบาทสําคัญ และ
เปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ สนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน หนาท่ี
และความรับผิดชอบสําคัญท่ีจะบําบัดทุกข บํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน ท่ี
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สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและความตองการของทองถ่ิน ดังนั้น การท่ีประชาชนจะมีความเปนอยูท่ี
ดีมีความสุขหรือไมจึงข้ึนอยูกับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล นั่นคือ
เปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีจะตอบแทนคุณแผนดิน ดวยการกระทําทุกสิ่ง
อยางถูกตอง โปรงใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเดน และพัฒนาตนอยางสมํ่าเสมอ ปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ เต็มกําลังยอมสงผลดีสูประชาชนอยางแนนอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดใหสิทธิ
เสรีภาพ และการมีสวนรวมในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพ่ิมอํานาจประชาชนในการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐมากข้ึน มีบทบัญญัติใหการใชอํานาจรัฐเปนไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเปนการ
แกปญหาการขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความชอบธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ จึงบัญญัติในมาตรา
๗๗ ใหเจาหนาท่ีของรัฐ ท้ังฝายการเมืองและฝายประจําจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมกลาวคือ “รัฐตองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการและพนักงาน หรือลูกจางของรัฐ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี”มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งท่ีจะชวย
ใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีเกณฑและแนวทางประพฤติปฏิบัติ
ตนไปในทางท่ีถูกตองเหมาะสม นํามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน
ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติ
เองอีกดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนความ
จําเปนพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีจะตองใชเปนหลักประพฤติตน และปฏิบัติหนาท่ีการงาน ใหเกิดผลดีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพท่ีสงผลตอความเปนอยูท่ีดี มีความสุขของประชาชนไดอยางแทจริง

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล

คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคลากรสวนทองถ่ิน(อบต.) พ.ศ.๒๕๔๖ เพ่ือใหขาราชการพนักงาน ลูกจาง ขององคกร
สวนทองถ่ิน ไดปฏิบัติเปนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผูบริหารและสมาชิกสภาสวน
ทองถ่ินดวย เพราะบุคคลดังกลาวยอมรวมกันดูแลทุกขสุขของประชาชนและพัฒนาทองถ่ินให
เจริญกาวหนาสาระสําคัญของมาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรสวนทองถ่ิน (อบต.)
ประกอบดวย ๕ มาตรฐาน ดังตอไปนี้

มาตรฐานท่ี ๑ พึงดํารงตนใหม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และ
มีความรับผิดชอบ

หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้
-การปฏิบัติตนยึดม่ันในความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ความเปนเหตุเปนผล ความสุจริตใจ
- มีการปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา การไมใชตําแหนงหนาท่ีหาผลประโยชนใหกับตนเองและ

พวกพอง ใหเชื่อม่ันวาความซื่อสัตยสุจริตจะนําพาใหตนเองครอบครัวและบานเมืองอยูรอด ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เม่ือ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๙๗ วา “…มีคุณธรรมขอหนึ่งท่ีสําคัญซึ่งทานตอง
ปฏิบัติอยางเครงครัดอยูเสมอ คือ ความซื่อสัตยสุจริต ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูไดก็ยอมอาศัย
ความซื่อสัตยสุจริตเปนพ้ืนฐาน ทานท้ังหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี
ขอใหม่ันอยูในคุณธรรมท้ัง ๓ ประการ คือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาท่ี ทาน
จึงจะเปนผูท่ีควรแกการสรรเสริญของมวลชนท่ัวไป…”
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- มีความรับผิดชอบตองานในตําแหนงหนาท่ี และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพ่ือประชาชนและ
ทองถ่ินดวยการปฏิบัติหนาท่ีการงานอยางเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพ่ือทํางาน เพ่ือการ
สรางสรรค และมีความรับผิดชอบตองานนั้น ๆเพ่ือสวนรวมและประชาชนอยางจริงจัง จะทําใหมีผูรักและ
ศรัทธาเชื่อถือ และนิยมยกยองอยางกวางขวางแนนอน

มาตรฐานท่ี ๒ พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบได
หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหนาท่ี ดังนี้
- มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการทํางาน มีการมอบหมายงานท่ีชัดเจน โดยสามารถแจงลําดับ

ข้ันตอนการปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานและระยะเวลาใหแกผูมาติดตอราชการไดทราบ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ
และติดตามได

- มีการตั้งคณะทํางาน หรือกรรมการท่ีประกอบดวย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือ
ตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาท่ีและหนวยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานให
ประชาชนรับรู

- มีการเปดเผยขอมูล ขาวสาร ท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีชัดเจนและเขาใจงาย
ดวยวิธีการหลากหลายเชน เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานขอนี้ จะสงผลใหเกิด
ความเชื่อม่ัน ศรัทธา และความเขาใจอันดีตอประชาชนและบุคคลท่ัวไป และจะทําใหการปฏิบัติหนาท่ีไดรับ
ความรวมมืออยางเต็มท่ีจากบุคคลท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะประชาชน

มาตรฐานท่ี ๓ พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน
ของประชาชนเปนหลัก

หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรสวนทองถ่ิน อบต. ท่ียึดประโยชนของประชาชน
เปนหลัก ดังนี้

- มีสติ ตั้งใจ หนักแนน ม่ันคง เพราะการใชกําลังสติ คือรูวากําลังทําอะไรใหกับใคร รูตัววาอยูท่ีไหน
อยางไร หากใชกําลังสติ หนักแนนม่ันคงแลว จะทําใหเห็นชองทาง วิธีการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและรวดเร็ว
เกิดความสําเร็จของงานและความเจริญแหงตนเองไดดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ซึ่งไดพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ณ อาคารสวนอัมพร
เม่ือ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๒๒ วา “…กําลังสติ หรือกําลังแหงความระลึกรู การทํางานนั้นถึงแมทํางานดวยความ
ศรัทธา ดวยความหม่ันขยันไมทอดท้ิงก็ยังมีชองทางท่ีอาจจะเสียหายบกพรองไดในขณะเม่ือมีความประมาท
เผลอพลั้งเกิดข้ึนนักปฏิบัติงานจึงตองระมัดระวัง ควบคุมสติใหดีอยูเสมอเพ่ือใหรูเทาทันเหตุการณอยู
ตลอดเวลา… กําลังความตั้งใจ หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจใหสงบและหนักแนนม่ันคง ควบคุม
ความคิดใหอยูในระเบียบ ใหคิดอานอยูแตในเรื่องหรือภารกิจท่ีตองการจะทําใหเสร็จ ไมปลอยใหคิดฟุงซาน
ไปในเรื่องตาง ๆ นอกจุดหมายอันพึงประสงค กําลังความตั้งใจนี้ชวยใหรูเขาใจเรื่องราวและปญหาตาง ๆ ได
กระจาง ใหคิดเห็นชองทางและวิธีการปฏิบัติงานใหแจมแจง ชัดเจน และรวดเร็ว…”

- การใหบริการท่ีมีมาตรฐานเดียวกันอยางเสมอภาค ท่ัวถึงและเปนธรรม
- การใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว และตรงตอเวลา
- การใหบริการดวยความเต็มใจ ยิ้มแยมแจมใส ประทับใจ และรักษาประโยชนใหแกผูรับบริการทุก

คน



๕

มาตรฐานท่ี ๔ พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา
หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหนาท่ีการงานท่ีมุงใหเกิดผลลัพธท่ีเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

อยางคุมคาซึ่งจะตองมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้
- ปฏิบัติหนาท่ีโดยใชความรู ความคิดท่ีใหเกิดผลของงานท่ีดี มีคุณคาตอประชาชน ตอสวนรวม

ท้ังนี้ตองยึดถือวา ความรูวิชาการรูปฏิบัติการและความรูคิด จะทําใหเกิดผลดีตอการทําหนาท่ี ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานแกขาราชการพลเรือนเนื่องใน
โอกาสวันขาราชการพลเรือน เม่ือ ๑ เมษายน ๒๕๓๐ วา “ขาราชการท่ีสามารถตองมีความรูครบสามสวน
คือความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิดอานตามเหตุตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และ
ความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางใน
แผนดินตองมีความสงบและหนักแนนท้ังในกาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยู
สมํ่าเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว…”

- การปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ คํานึงถึงผลลัพธและผูมารับบริการ โดยยึดความถูกตองของ
ระเบียบกฎหมาย

- การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคา ท้ังในสวนของการใชเงิน
และใชเวลา

- การปฏิบัติหนาท่ีใหแลวเสร็จ ตามกําหนด และบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไว และตรงตามนโยบาย

มาตรฐานท่ี ๕ พึงพัฒนาทักษะความรู ความสามารถ ของตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ
หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้
- การศึกษาหาความรูท่ีทันสมัย ท่ีเปนการพัฒนาทางวิชาการ เพ่ือใชในการปฏิบัติงาน และสราง

ประสิทธิภาพใหกับตนเอง เชน ความรูในเรื่องคอมพิวเตอร การสื่อสาร การเก็บรวบรวมขอมูล การวางแผน
การวิเคราะห การสังเคราะห การนําขอมูลไปใช เปนตน

- การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพ่ือใหมีสมาธิหนักแนนม่ันคง สุขุมรอบคอบ ทําใหภาวะจิตใจสามารถ
ท่ีจะตอสู และปฏิบัติงานในรูปแบบตาง ๆ ได

- พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู และการพัฒนาจิตใจ จะกระทําไดโดย
การเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดวยตนเอง จากแหลงความรูตาง ๆ ก็ไดท้ังนี้ การพัฒนา
ทักษะ ความรู ความสามารถ ของตนเองจะสงผลใหเกิดการพัฒนางาน เกิดความม่ันคงตอองคกร และความ
เจริญตอทองถ่ินและประเทศชาติ อยางแนนอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เม่ือ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๓๕ วา“…ความเจริญนั้นจะเกิดข้ึนไดดวยอาศัยปจจัยสําคัญประกอบ
พรอมกัน ๔ อยาง อยางท่ีหนึ่ง ตองมีคนดี มีปญญา มีความรับผิดชอบเปนผูประกอบการ อยางท่ีสอง ตองมี
วิทยาการท่ีดีเปนเครื่องใชประกอบการ อยางท่ีสาม ผูประกอบการตองมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพง
พินิจอยางละเอียดรอบคอบในการทํางาน อยางท่ีสี่ ตองรูจักทํางานใหพอเหมาะ พอดี และพอควรแกงาน
และแกประโยชนท่ีพึงประสงค ปจจัยแหงความเจริญดังกลาวนี้ จะประกอบพรอมกันข้ึนมิได หากบุคคลไม
พยายามศึกษาอบรมตนเองดวยตนเองอยูเปนนิตย บัณฑิตแตละคนจึงควรอยางยิ่งท่ีจะไดตั้งใจฝกฝนตนเอง
ใหมีปญญาความสามารถพรอมท้ังพยายามใชศิลปะวิทยาการท่ีมีอยู ประกอบกิจการงานดวย
ความเพงพินิจ ดวยความฉลาดรอบคอบใหพอดีพอเหมาะแกงานแตละชิ้นแตละอยางความเจริญวัฒนาของ
งานของตัวเอง และของประเทศชาติจะไดเกิดข้ึน ตามท่ีตั้งใจปรารถนา…”



๖

สรุป
มาตรฐานท้ัง ๕ มาตรฐานจึงเปนสาระสําคัญอยางยิ่ง ท่ีบุคลากรทุกคนในองคการบริหาร

สวนตําบลบานเหลา พึงไดศึกษายึดถือปฏิบัติใหถูกตอง เพราะจะสงผลใหตัวเอง องคการบริหารสวนตําบล
และประชาชน ไดรับผลประโยชนสรางความภูมิใจเกิดข้ึนกับทองถ่ิน นําความเจริญความม่ันคงและความ
เปนศักดิ์ศรีมาใหสังคมทองถ่ิน องคการบริหารสวนตําบล ของเราและเปนท่ียอมรับ ชื่นชม และกลาวขวัญท่ี
ดีตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานขางตนนั้นไมใชเรื่องยากเย็นและซอนเรนแตอยางใดเพียงแตใหมีศรัทธา
บริหารจัดการใหถูกตองอยางสมํ่าเสมอ คงเสนคงวา ก็จะบรรลุเปาหมายไดแนนอน
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กรอบแนวทางการเสริมสรางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองคการบริหารสวนตําบลบานเหลา

อําเภอเจริญศิลป จังหวัดสกลนคร

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

ความหมาย ตัวอยาง
แนวทางปฏิบัติ

ตัวอยางตัวช้ีวัดข้ันตน
เพื่อการประเมินผล

- เพื่อปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๑. มีความซื่อสัตย
๒. มีความสุจริต
๓. การใชอํานาจและหนาท่ี
ในทางท่ีถูกตอง
๔. มีความโปรงใส
๕. มีความพรอมและยินดีให
มี
การตรวจสอบ

๑. พึงปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความ
ซื่อสัตย สุจริต และมีความ
รับผิดชอบ

- มีการปฏิบัติหนาท่ีอยางตรง
ไป
ตรงมา โดยคํานึงถึงประโยชน
ของทางราชการและประชาชน
- การไมใชตําแหนงหนาท่ีหา
ผลประโยชน

๑. การปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
มติ ค.ร.ม. หรือวิชาชีพ
๒. การไมใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบ
๓. การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
พระบรมราโชวาท
๔. ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางในความซื่อสัตยและ
รับผิดชอบ
๕. ควบคุมอุปกรณเครื่องใช ไมนํา
ของราชการไปใชเปนทรัพยสิน
สวนตัว

๑. จํานวนขอทักทวงรองเรียนของ
บุคคลภายนอกวาไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย มติ ค.ร.ม. ฯลฯ
๒. จํานวนเรื่องท่ีถูกรองเรียนวา
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
๓. จํานวนขาราชการท่ีถูกลงโทษ
ดําเนินการทางวินัย
๔. รอยละของผูรับบริการท่ีมีความ
พึงพอใจตอการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
๕. จํานวนขอรองเรียนของ
ประชาชน
ผูรับบริการท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง
๖. จํานวนผูปฏิบัติงานท่ีถูก
ตรวจสอบวาร่ํารวยผิดปกติ
๗. รอยละของผูปฏิบัติงานโดยยึด
หลักพระบรมราโชวาท
๘. จํานวนผูรองเก่ียวกับพฤติ-
กรรมการทุจริตของผูบังคับบัญชา
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พฤติกรรมท่ีพึงประสงค มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

ความหมาย ตัวอยาง
แนวทางปฏิบัติ

ตัวอยางตัวช้ีวัดข้ันตน
เพื่อการประเมินผล

๑. พึงปฏิบัติหนาท่ีอยาง
เปดเผย โปรงใส พรอมให
ตรวจสอบ

- มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
แผนการทํางาน และการ
มอบหมายงานท่ีชัดเจน โดย
สามารถแจงลําดับข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาแลวเสร็จใหแกผูมา
ติดตอราชการ
ไดทราบ เพ่ือสามารถ
ตรวจสอบและติดตามได
- มีการตั้งคณะทํางานหรือ
คณะกรรมการท่ีประกอบดวย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ในการตรวจสอบ
การดําเนินงานของเจาหนาท่ี
และหนวยงาน
- มีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ี
เปนประโยชนอยาง
ตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ี
ชัดเจนและเขาใจงาย

๑. ประชาชนมีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ
๒. การเปดเผยขอมูลขาวสารและ
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอมูล
ขาวสาร
๓. มีคูมือการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี และคูมือการติดตองาน
ของประชาชน
๔. ประชาสัมพันธการปฏิบัติงาน
ใหประชาชนทราบทุกข้ันตอน
๕. มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
แผนการทํางานมอบหนาท่ีชัดเจน
และมีการจัดทําหนังสือแนะนําการ
ติดตอราชการ
๖. กําหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานใหชัดเจนและแจงให
ประชาชนทราบ
๗. มีการสรุปผลงานประจําป
๘. ผูบังคับบัญชาตองติดตามการ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง

๑ จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมใน
การตัดสินใจ
๒ จํานวนสื่อท่ีใชในการเผยแพร
เชน วารสาร , หอกระจายขาว ,
ฯลฯ
๓ รอยละของจํานวนขอมูล
ขาวสารท่ีประชาชนควรทราบท่ีได
มีการประกาศในท่ีสาธารณะ
๔ จํานวนคูมือการปฏิบัติงานและ
การติดตองานท่ีไดมีการจัดทําข้ึน
ในแตละงาน
๕ รอยละของขอเรียกรองท่ีมีตอ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน
๖ อัตรารอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของความ
พึงพอใจของผูใชบริการ
๗ ความถ่ีในการติดตามของ
ผูบังคับบัญชา
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- เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน
๑ ปฏิบัติงานดวยความ
เสมอภาคและเปนธรรมตอ
พนักงานและประชาชน
๒ การปฏิบัติงานตอง
คํานึงถึงความพึงพอใจของ
ประชาชน
ผูรับบริการ
๓ มีความกระตือรือรนใน
การปฏิบัติงาน
๔ มีอัธยาศัยไมตรีตอผูมารับ
บริการ
๕ มีความรอบรูและความ
เชี่ยวชาญในงานท่ีทํา
๖ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
๗ ปฏิบัติงานดวยการใช
ทรัพยากรอยางประหยัด
เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์

๓.พึงใหบริการดวยความ
เสมอภาค สะดวก รวดเร็ว
มีอัธยาศัยไมตรี และตรงตอ
เวลา

- การใหบริการท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกันอยางเสมอภาค ท่ัวถึง
เปนธรรม
- การใหบริการดวยความ
สะดวกรวดเร็ว และตรงตอ
เวลา
- การใหบริการดวยความเต็ม
ใจ
ยิ้มแยม แจมใส และรักษา
ประโยชนแกผูมารับบริการทุก
คน

๑. กําหนดหลักเกณฑและ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานให
ชัดเจน และประกาศ
ใหประชาชนรับทราบ
๒ นําระบบ one stop service
มาใช
๓ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน
๔ กระจายอํานาจการตัดสินใจ
๕ การใหบริการนอกสถานท่ีใน
บางลักษณะงาน
๖ จัดระบบการรับบริการกอน-
หลัง
๗ จัดเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ
และบริการหรือตรวจสอบ
เบื้องตน
๘ นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
๙ สรางมาตรการจูงใจในการ
ตรงตอเวลา

๑ รอยละของผลงานท่ีสําเร็จตาม
ระยะเวลามาตรฐาน
๒ รอยละของผูรับบริการท่ีมีความ
พึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี
๓ จํานวนระยะเวลาในการใหบริการท่ี
เร็วข้ึนกวาเดิม
๔ รอยละของผูบริหารท่ีมีความ
พึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ี
๕ รอยละของระบบบริการท่ีมีการใช
บัตรคิว
๖ จํานวนจุดใหบริการตรวจเอกสาร
กอนหรือแจกเอกสาร แผนพับแก
ผูรับบริการท่ีเพ่ิมข้ึน
๗ รอยละของบุคลากรท่ีมี
ความสามารถปฏิบัติงานกับอุปกรณ/
เทคโนโลยีสมัยใหมได
๘ จํานวนผูไดรับรางวัลท่ีเพ่ิมข้ึนใน
การตรงตอเวลา
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๘ เปดโอกาสใหประชาชน
มีสวนรวมรับรู รวมคิด และ
รวมทําใหบุคคลผูมีสวนได
เสียหรือสวนเก่ียวของเกิด
การ
ยอมรับกอนและหลัง
ดําเนินการท่ีมีผลกระทบตอ
สวนรวม
๙ รักษา/ภูมิใจในเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของการเปน
ขาราชการหรือพนักงานสวน
ทองถ่ิน

๔ พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานและ
ความคุมคา

- การปฏิบัติหนาท่ีใหแลวเสร็จ
ตามกําหนดและบรรลุ
เปาหมายท่ีวางไว
- การปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึง
ผลลัพธและผูมารับบริการ โดย
อยูภายใตขอบเขตของระเบียบ
กฎหมาย
- การใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และ
คุมคาท้ังในสวนของการใชเงิน
และใชเวลา

๑ การปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตาม
กําหนดและบรรลุเปาหมาย
๒ ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
๓ พัฒนาบุคลากรใหเปลี่ยนทัศนคติ
ในการปฏิบัติงาน
๔ การประเมินผลโครงการท้ังกอน
และหลังการทําโครงการ

๕ ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลลัพธ
ภายใตระเบียบกฎหมาย
๖ กําหนดเปาหมายและ
วัตถุประสงค
ในการปฏิบัติงานใหชัดเจน
๗ กําหนดรางวัลและ/หรือ
คาตอบแทนตามผลงาน
๘ การใชทรัพยากรอยางประหยัด
มีประสิทธิภาพ
๙ มีการประเมินผลเปนระยะๆ
โดยการตั้งในรูปคณะกรรมการ
ชุมชน
๑๐มีการสงเสริมใหรางวัลแก
พนักงานท่ีปฏิบัติหนาท่ีไดสัมฤทธิ์
ผลตามเปาประสงค

๑ รอยละของผลผลิต/ผลลัพธท่ี
บรรลุวัตถุประสงคหรือพันธกิจ
๒ รอยละของคาใชจายท่ีลดลง
โดยไดรับปริมาณงานและคุณภาพ
งานเทาเดิมหรือเพ่ิมข้ึน
๓ รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาในหลักสูตรการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ
๔ จํานวนโครงการท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของ
โครงการ
๕ จํานวนงานท่ีปฏิบัติสําเร็จ
ภายใตระเบียบกฎหมาย
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๕ .พึงดํารงตนใหตั้งม่ันใน
ศีลธรรม และพัฒนาทักษะ
ความรู ความสามารถ และ
ตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ

- การศึกษาหาความรูท่ีทันสมัย
ท่ีเปนการพัฒนาทางวิชาการ
และพัฒนาจิตใจของตนเองอยู
เสมอดวยวิธีการพัฒนารูปแบบ
ตางๆ เชน การเขารวมอบรม
ประชุม สัมมนา และการศึกษา
ดวยตนเอง เปนตน

๑ เปดโอกาสใหพนักงานไดรับการ
ฝกอบรมพัฒนาดานจิตใจ ความรู
และทักษะ
๒ กําหนดแผนงานการเขารับการ
ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน

๓ ตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
๔ มุงเนนเทคนิคการฝกอบรมให
เกิดความรูและความตระหนัก
๕ เปดโอกาสใหพนักงานไปศึกษา
ดูงาน
๖ เจาหนาท่ีมีการศึกษาหาความรู
ดวยตนเอง
๗ หมุนเวียนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

๑ จํานวนบุคลากรท่ีผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรท่ีเก่ียวของกับ
หลักศีลธรรมและการปฏิบัติใน
หนาท่ี
๒ จํานวนครั้งเฉลี่ยในการฝกอบรม
ตอคนตอป
๓ จํานวนคนท่ีผานการอบรม

๔ จํานวนครั้งท่ีศึกษาดูงาน

๕ จํานวนเจาหนาท่ีศึกษาหา
ความรูดวยตนเอง
๖ ความพึงพอใจของพนักงานและ
ผูรับบริการ
๗.จํานวนคาใชจายในการ
บริหารงานบุคคลลดลง


