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ประกาศ  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
เร่ือง   มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

ของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้าง  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
************************************ 

      อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  (ก.ถ.) 
ไดก้ าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขา้ราชการ  พนกังาน    และลูกจา้งขององคก์ร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน     ซ่ึงไดป้ระมวลข้ึนจากขอ้เสนอแนะของ ผูบ้ริหารทอ้งถ่ิน สมาชิกสภา
ทอ้งถ่ิน  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ิน   ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    และ
ประชาชน ผูรั้บบริการจากองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน    โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อใชเ้ป็นหลกัการ
และแนวทางปฏิบติัให้ขา้ราชการหรือพนักงานส่วนทอ้งถ่ินและลูกจา้งในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินโดยทัว่ไปใชย้ดึถือปฏิบติัเป็นเคร่ืองก ากบัความประพฤติ  ไดแ้ก่ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่น อยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย ์ สุจริต   
เสียสละ  และ มีความรับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบติัหนา้ท่ี อยา่งเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมใหต้รวจสอบ 
๓. พึงให้บริการดว้ยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอธัยาศยัไมตรี  โดยยึด

ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลกั 
๔. พึงปฏิบติัหนา้ท่ีโดยยดึผลสมัฤทธ์ิ ของงานอยา่งคุม้ค่า 
๕. พึงพฒันาทกัษะ   ความรู้ ความสามารถ  และตนเองใหท้นัสมยัอยูเ่สมอ 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม  ขอประกาศ ให้มาตรฐานทั้ง ๕  ประการ 

ดงักล่าวขา้งตน้ เป็น      “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนกังานส่วนต าบล และลูกจา้ง 
ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม”       และขอก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล และลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม  เพื่อยึดถือเป็น
แนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลกัการในการปฏิบติังานเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 

๑. พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ ปี พ.ศ.  ๒๕๒๔  -  ๒๕๔๒  คือ    
       (๑)    คุณธรรม  ไดแ้ก่ สุจริต  เท่ียงตรง   เสียสละ  อดทน  ฝึกตน มีระเบียบ 
       (๒)   หลกัการท างาน  ไดแ้ก่   เพียบพร้อมความรู้  กศุโลบาย  ขยายสมัพนัธ์ ประสาน 
 

/(๓)คุณค่า  ไดแ้ก่............. 



-๒- 
 (๓)    คุณค่า  ไดแ้ก่  รับผิดชอบ   ท าหนา้ท่ีเพื่อหนา้ท่ีใหส้ าเร็จทนัการ  ปฏิบติังาน

ยดึมัน่ในผลประโยชน์ของแผน่ดิน และความถกูตอ้ง  เป็นธรรม 
 ๒.    ทศพิธราชธรรม  คือ   การให้     รักษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย  เสียสละ       
ซ่ือตรง     อ่อนโยน    ความเพียร   ไม่โกรธ    ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น   อดทน   การปฏิบติัไม่ให้ผิดจาก
ท่ีถกูท่ีควร 
 ๓.    ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัไทย  พทุธศักราช ๒๕๔๐    ไดแ้ก่ 

(๑) การใชอ้  านาจรัฐตอ้งค านึงถึงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษย ์ สิทธิ  และเสรีภาพ 
(๒) บุคคลเสมอกนัในกฎหมาย 
(๓) การเลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระท ามิได ้
(๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(๕) บุคคลมีสิทธิไดรั้บทราบขอ้มูลของหน่วยราชการ 
(๖) บุคคลมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ี 
(๗) ท างานตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วม 
(๘) ส่งเสริม/สนบัสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย  
       การตดัสินใจ  การเมือง  รวมทั้งการตรวจสอบการใชอ้  านาจรัฐ 

๔  วสัิยทศัน์ของแผนปฏรูิประบบบริหารภาครัฐ     ไดแ้ก่    
(๑) เป็นระบบท่ีสร้างประโยชน ์ใหป้ระชาชนและประเทศชาติ 
(๒) เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธา ของประชาชน 
(๓) เป็นระบบท่ีมีความรับผดิชอบและเป็นท่ีพึ่งของประชาชน 
(๔) เป็นระบบท่ีเขม้แขง็ ทนทานต่ออุปสรรคกลา้หาญต่อสู ้ เพื่อคุณธรรม มี

เกียรติภูมิ และมีศกัด์ิศรี 
(๕) เป็นระบบท่ีทนัสมยั  ทนัโลก  ทนัการณ์ 
(๖) เป็นระบบท่ีมีวฒันธรรมท่ีมุ่งความเป็นเลิศของงาน 

 

๕  ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกจิการบ้านเมอืงและสังคมที่
ด ีพ.ศ. ๒๕๔๒    ได้แก่ 

 (๑)          หลกันิติธรรม   :  การใชก้ฎ  ระเบียบ  ท่ีเป็นธรรม เป็นท่ียอมรับได ้                
ไม่ตามกระแสหรืออ านาจตวับุคคล  เสมอภาค 

/ (๒)  หลกัคุณธรรม …………..  
 



-๓- 
(๒)  หลกัคุณธรรม  :  การยึดมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม  ประพฤติตนเป็น

ตวัอยา่งท่ีแก่สงัคม ดว้ยความซ่ือสตัย ์จริงใจ ขยนั  อดทน 
(๓)      หลกัความโปร่งใส : การท างานอยา่งโปร่งใสเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารท่ีเป็น

ประโยชน์  ตรงไปตรงมา   ตรวจสอบได ้
(๔)  หลกัการมีส่วนร่วม :  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ เสนอ

ความเห็น 
(๕)  หลกัความรับผิดชอบ  :  ตระหนกัในสิทธิหนา้ท่ี  มีความส านึกในความ

รับผิดชอบต่อสงัคม     มุ่งแกปั้ญหากลา้ยอบรับผลการกระท าของตน 
(๖) หลกัความคุม้ค่า  :  บริหารจดัการและใชท้รัพยากรอยา่งประหยดั และเกิด

ประโยชน์สูงสุด 
๖.   ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ    คือ  ค่านิยม ท่ีพึงประสงคส์ าหรับการยึดถือ

ปฏิบติัในการท างานของเจา้หนา้ท่ีของรัฐในปัจจุบนั  ๕  ประการ   ไดแ้ก่ 
(๑) กลา้ยนืหยดัในส่ิงท่ีถกูตอ้ง  หมายถึง   

- ยดึมัน่ในความถกูตอ้ง ความชอบธรรม   
- เสียสละ 
- ยดึหลกัวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
- ไม่โอนออ่นตามอิทธิพลใด 

(๒)   ซ่ือสตัยแ์ละมีความรับผิดชอบ   หมายถึง 
- ปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งตรงไปตรงมา 
- แยกเร่ืองส่วนตวัออกจากหนา้ท่ีการงาน 
- มีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี     ต่อประชาชน     ต่อการปฏิบติังาน             
       ต่อองคก์ร  และต่อการพฒันาปรับปรุงระบบราชการ 

(๒) โปร่งใส  ตรวจสอบได ้ หมายถึง 
- ปรับปรุงกลไกการท างานขององคก์รให ้มีความโปร่งใส 
- ใหป้ระชาชนตรวจสอบความถกูตอ้งได ้
- เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารภายใตก้รอบของกฎหมาย 

 
/(๔) ไม่เลือกปฏิบติั.........    

 



-๔- 
 

(๔)    ไม่เลือกปฏิบติั   หมายถึง 
- บริการประชาชนดว้ยความเสมอภาค เนน้ความสะดวก  รวดเร็ว  

ประหยดั  และถกูตอ้ง 
- ปฏิบติัต่อผูม้ารับบริการดว้ยความ มีน ้ าใจ  เมตตา เอ้ือเฟ้ือ 

(๕) มุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน  หมายถึง 
- ท างานใหแ้ลว้เสร็จตามก าหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม 
- ใชท้รัพยากรของทางราชการใหคุ้ม้ค่าเสมือนหน่ึงการใชท้รัพยากรของ

ตนเอง 
- เนน้การท างานโดยยดึผลลพัธ์เป็นหลกั มีการวดัผลลพัธ์และค่าใชจ่้าย 

๗.  หลกัธรรมหรือค าส่ังสอนตามศาสนาหรือความเช่ือทีมุ่่งให้คนประพฤตตินเป็นคนดี   
๘.   พฤตกิรรมทีพ่งึประสงค์ส าหรับการกระท าผดิและไม่ผดิกฎหมาย 
  ไม่มีพฤติกรรมการใชอ้  านาจหนา้ท่ีในทางมิชอบหรือผดิท านองคลองธรรม   

เช่น 
๑    การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐไม่ไดก้ระท าส่ิงหน่ึงส่ิงใดตามกฎหมายระบุไว ้

( Nonfeasance) 
๒.  การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท านอ้ยกวา่ส่ิงท่ีกฎหมายระบุไวห้รือกระท า

การท่ีก่อใหเ้กิดความบกพร่อง สูญเสียหรือเสียหายแก่ทางราชการ (Malfeasance) 
๓.   การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าการในส่ิงท่ีท าเกินขอบเขตอ านาจหนา้ท่ี

กฎหมายระบุไว ้( Overfeasance ) 
๔.    การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าตามวตัถุประสงคข์องกฎหมาย แต่ใชวิ้ธี

ท่ีผิดกฎหมาย ( Misfeasance ) 
๕.    การท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐกระท าการท่ีอาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ผิด

จรรยาบรรณวิชาชีพ  หรือเป็นท่ีรู้จกักนัในอีกนยัหน่ึงวา่  Conflict  of  interest / Gray  area 
  

 

 ๙.  ข้อบังคบั ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.  ๒๕๓๗ 
 

/จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 



-๕- 
 

   จรรยาบรรณต่อตนเอง 
         ขอ้ ๑  ขา้ราชการพลเรือนพึงเป็นผูมี้ศีลธรรมอนัดี  และประพฤติตนให้
เหมาะสมกบัการเป็นราชการ 
   ขอ้ ๒   ขา้ราชการพลเรือนพึงใชว้ิชาชีพในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการดว้ย
ความซ่ือสัตย ์และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้
พึงปฏิบติัตามจรรยาวิชาชีพนั้นดว้ย 
   ข้อ  ๓   ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติท่ีดี    และพฒันาตนเองให้มี
คุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ และทกัษะในการท างานเพื่อปฏิบติั
หนา้ท่ีราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิง่ข้ึน 
   จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
   ขอ้ ๔   ขา้ราชการพลเรือนพึงปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความสุจริต  เสมอ
ภาคและปราศจากอคติ 
   ข้อ  ๕  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  รอบคอบ   รวดเร็ว  ขยนัหมัน่เพียร  ถูกตอ้งสมเหตุสมผล   โดยค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคญั 
   ขอ้  ๖   ขา้ราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผูต้รงต่อเวลาและใชเ้วลา
ราชการใหเ้ป็นประโยชน์ต่อทางราชการอยา่งเตม็ท่ี 
   ขอ้ ๗   ขา้ราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใชท้รัพยสิ์นของทางราชการ
อย่างประหยดัคุ้มค่า โดยระมัดระวงัมิให้เสียหายหรือส้ินเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อ
ทรัพยสิ์นของตนเอง 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคบับญัชา  ผู้อยู่ใต้บังคบับัญชา   และผู้ร่วมงาน 
   ขอ้ ๘  ขา้ราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังานการให้
ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในดา้นการใหค้วามคิดเห็น   การช่วยท างาน    และการ
แกปั้ญหาร่วมกนั  รวมทั้งการเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นวา่จะมีประโยชน์ต่อการพฒันางานในความ
รับผดิชอบดว้ย 
 
 

/ ขอ้ ๙  ขา้ราชการ............ 
 



-๖- 
 

   ขอ้ ๙  ขา้ราชการพลเรือนซ่ึงเป็นผูบ้งัคบับญัชา พงึดูแลเอาใจใส่ผูอ้ยูใ่ต้
บงัคบับญัชาทั้งในดา้นการปฏิบติังาน   ขวญั  ก าลงัใจ  สวสัดิการ และยอมรับฟังความเห็นของ
ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา  ตลอดจนปกครองผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชาดว้ยหลกัการและเหตุผลท่ีถกูตอ้งตาม
ท านองคลองธรรม 
   ขอ้  ๑๐  ขา้ราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในทางท่ีชอบ  รวมทั้ง
ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความสามคัคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผูร่้วมงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวม 
   ขอ้  ๑๑  ขา้ราชการพลเรือนพึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงานตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้ง
ดว้ยความสุภาพ  มีน ้ าใจ และมนุษยสมัพนัธ์อนัดี 
   ขอ้  ๑๒  ขา้ราชการพลเรือนพึงละเวน้จากการน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็น
ของตน 
  จรรยาบรรณต่อประชาคมและสังคม 
 

   ข้อ  ๑๓  ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถดว้ยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ  มีน ้ าใจ  และใชกิ้ริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน  เม่ือเห็นว่า
เร่ืองใดไม่สามารถปฏิบติัไดห้รือไม่อยูใ่นอ านาจหนา้ท่ีของตนจะตอ้งปฏิบติั ควรช้ีแจงเหตุผลหรือ
แนะน าให้ติดต่อยงัหน่วยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบว่ามีอ  านาจหน้าท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองนั้น ๆ  
ต่อไป 
   ขอ้  ๑๔  ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นท่ีเช่ือถือของบุคคล
ทัว่ไป 
   ขอ้  ๑๕  ขา้ราชการพลเรือนพึงละเวน้การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืน
ใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสยัท่ีวิญญูชนจะใหก้นัโดยเสน่หาจากผูม้าติดต่อราชการ หรือผูซ่ึ้งอาจไดรั้บ
ประโยชน์จากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการนั้น   หากไดรั้บไวแ้ลว้และทราบภายหลงัว่าทรัพยสิ์นหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีรับไวมี้มูลค่าเกินปกติวิสัย  ก็ให้รายงานผูบ้ังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพื่อ
ด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 
 



 
-๗- 

กรอบแนวทางการเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

พฤติกรรม 
ทีพ่งึประสงค์ 

มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวช้ีวดัขั้นต้น 
เพือ่การประเมินผล 

- เพื่อป้องกนัการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
๑. มีความซ่ือสัตย ์
 
๒. มีความสุจริต 
 
๓. การใชอ้ านาจและ
หนา้ท่ีในทางท่ีถูกตอ้ง 
 
 
๔. มีความโปร่งใส  
 
๕ มีความพร้อมและยนิดี
ใหมี้การตรวจสอบ 

 
 
๑.พึงด ารงตนใหต้ั้งมัน่
อยูใ่นศีลธรรม ปฏิบติั
หนา้ท่ีดว้ยความซ่ือสัตย ์
สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผดิชอบ 
 

 
 
-  มีการปฏิบติัหนา้ท่ี
อยา่งตรงไปตรงมา 
โดยค านึงถึงประโยชน์
สุขประชาชน 
- การไม่ใชต้  าแหน่ง
หนา้ท่ีหาผลประโยชน์ 
-  มีความรับผิดชอบต่อ
ต าแหน่งหนา้ท่ี 
 

 
 
๑. การปฏิบติั
หนา้ท่ีโดยยดึถือ
ระเบียบ กฎหมาย  
หนงัสือสั่งการ มติ 
ค.ร.ม. หรือวชิาชีพ 

 
 
๑.จ านวนขอ้ทกัทว้ง
ร้องเรียนของ
บุคคลภายนอกวา่ไม่
ปฏิบติัตามระเบียบ
กฎหมาย มติ ค.ร.ม. 
ฯลฯ 
๒. จ านวนเร่ืองท่ีถูก
ร้องเรียนวา่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
๓. จ านวนขา้ราชการท่ี
ถูกลงโทษด าเนินการ
ทางวนิยั 
๔. ร้อยละของ
ผูรั้บบริการท่ีมีความ
พึงพอใจต่อการ
ใหบ้ริการขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๕. จ านวนขอ้ร้องเรียน
ของประชาชน
ผูรั้บบริการท่ีเพิ่มข้ึน
หรือลดลง 
 

 
 
 



-๘- 
พฤติกรรม 
ทีพ่งึประสงค์ 

มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวช้ีวดัขั้นต้น 
เพือ่การประเมินผล 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. พึงปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่ง
เปิดเผย โปร่งใส  พร้อม
ใหค้วามตรวจสอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-มีขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน 
แผนการท างาน 
และการมอบหมาย
งานท่ีชดัเจน โดย
สามารถ แจง้ล าดบั
ขั้นตอน การ
ปฏิบติังาน 
ผูป้ฏิบติังานและ
ระยะเวลาแลว้
เสร็จ ใหแ้ก่ผูม้า
ติดต่อราชการได้
ทราบ เพื่อสามารถ 
ตรวจสอบและ
ติดตามได ้

๒. การไม่ใช้
ต  าแหน่งหนา้ท่ี
แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิ
ชอบ  
๓. การปฏิบติังาน 
โดยยดึหลกัตามพระ
บรมราโชวาท 
๔.ผูบ้งัคบับญัชาตอ้ง
ปฏิบติัตนเป็น
ตวัอยา่ง 
๕. ควบคุมอุปกรณ์
เคร่ืองใชไ้ม่น าของ
ราชการไปใชเ้ป็น 
ทรัพยสิ์นส่วนตวั 
 
 
๑. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนด
นโยบายแผนงาน  
โครงการ 
๒. การเปิดเผยขอ้มูล
ขอ้สารและการ
ปฏิบติัตาม   พ.ร.บ. 
ขอ้มูลข่าวสาร 

๖.จ านวนผูป้ฏิบติังานท่ี
ถูกตรวจสอบวา่ร ่ ารวย
ผดิปกติ 
๗. ร้อยละของ
ผูป้ฏิบติังานโดยยดึหลกั
พระบรมราโชวาท 
 
๘. จ านวนผูร้้องเก่ียวกบั
พฤติกรรมการ 
ทุจริตของผูบ้งัคบับญัชา 
 
 
 
๑. จ านวนประชาชนท่ีมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 
๒. จ านวนส่ือท่ีใชใ้นการ
เผยแพร่     เช่น วารสาร, 
หอกระจ่ายข่าว ,ฯลฯ  
๓.ร้อยละของจ านวน
ขอ้มูลข่าวสารท่ี 
ประชาชนควรทราบท่ีได้
มีการประกาศในท่ี
สาธารณะ 



-๙- 
 

พฤติกรรม 
ทีพ่งึประสงค์ 

มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวช้ีวดัขั้นต้น 
เพือ่การประเมินผล 

  - มีการตั้งคณะท างาน
หรือคณะกรรมการท่ี
ประกอบดว้ย ภาครัฐ  
ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน  ในการ
ตรวจสอบการ
ด าเนินงานของ
เจา้หนา้ท่ีและ
หน่วยงาน 
 
-มีการเปิดเผยขอ้มูล
ข่าวสารท่ีเป็น
ประโยชน์อยา่ง
ตรงไปตรงมาดว้ย
ภาษาท่ีชดัเจนและ
เขา้ใจง่าย 
 

๓.มีคู่มือการ
ปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ี และ
คู่มือการติดต่องาน
ของประชาชน 
๔.  
ประชาสัมพนัธ์
การปฏิบติังานให้
ประชาชรทราบ
ทุกขั้นตอน 
๕  มีขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน
แผนการท างาน
มอบหนา้ท่ีชดัเจน 
และมีการจดัท า
หนงัสือแนะน า
การติดต่อราชการ 
๖. ก าหนด
ระยะเวลาในการ
ปฏิบติังานให้
ชดัเจนและแจง้ให้
ประชาชนทราบ 
๗. มีการสรุปผล
งานประจ าปี  
๘ ผูบ้งัคบับญัชา
ตอ้งติดตามการ
ปฏิบติัอยา่ง
ต่อเน่ือง 

๔ จ านวนคู่มือการ
ปฏิบติังานและการ
ติดต่องานท่ีไดมี้การ
จดัท าข้ึนในแต่ละงาน 
 
๕. ร้อยละของขอ้
เรียกร้องท่ีมีต่อการ
ปฏิบติังานขององคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
๖ อตัราร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของความพึง
พอใจของผูใ้ชบ้ริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๗. ความถ่ีในการ
ติดตามของ
ผูบ้งัคบับญัชา 

 



-๑๐- 
 

พฤติกรรม 
ทีพ่งึประสงค์ 

มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวช้ีวดัขั้นต้น 
เพือ่การประเมินผล 

- เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังาน 
๑    ปฏิบติังานดว้ยความ
เสมอภาคและเป็นธรรมต่อ
พนกังานและประชาชน 
 
 
 
 
 
 
๒ การปฏิบติังานตอ้ง
ค านึงถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนผูม้ารับบริการ 
 
 
๓ มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบติังาน 
๔ มีอธัยาศยัไมตรีต่อผูม้า
รับบริการ 
๕ มีความรอบรู้และความ
เช่ียวชาญในงานท่ีท า 
๖ มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการ
ปฏิบติังาน 

๓. พึงใหบ้ริการดว้ย
ความเสมอภาค 
สะดวก    รวดเร็ว    มี
อธัยาศยัไมตรี โดยยดึ
ประโยชน์ของ   
ประชาชนเป็นหลกั 

-การใหบ้ริการท่ีเป็น
มาตรฐานเดียวกนั
อยา่งเสมอภาค  
ทัว่ถึง  เป็นธรรม   
 
 
- การใหบ้ริการดว้ย
ความสะดวกรวดเร็ว 
และตรงต่อเวลา 
 
 
- การใหบ้ริการดว้ย
ความเตม็ใจ  ยิม้แยม้ 
แจ่มใส  และรักษา
ประโยชน์แก่ผูม้ารับ
บริการทุกคน 

๑ ก าหนดหลกัเกณฑ์
และมาตรฐานในการ
ปฏิบติังานใหช้ดัเจน 
และประกาศให้
ประชาชนรับทราบ 
 
๒ น าระบบ one stop 
service  มาใช ้
 
 
 
๓ ลดขั้นตอนในการ
ปฏิบติังาน 
 
 
๔   กระจ่ายอ านาจ  
การ ตดัสินใจ 
๕ การใหบ้ริการ
นอกสถานท่ีในบาง
ลกัษณะงาน 
๖ จดัระบบการรับ
บริการ  ก่อน- หลงั 
๗ จดัเจา้หนา้ท่ี
ประชาสัมพนัธ์และ
บริการหรือตรวจ 
สอบเบ้ืองตน้ 

๑ ร้อยละของผลงานท่ี
ส าเร็จตามระยะเวลา
มาตรฐาน 
 
 
 
๒  ร้อยละของผูม้ารับ
บริการท่ีมีความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบติังานของ
เจา้หนา้ท่ี 
 
๓ จ านวนระยะเวลาใน
การใหบ้ริการท่ีเร็วข้ึน
กวา่เดิม 
 
๔ ร้อยละของผูบ้ริหารท่ี
มีความพึงพอใจต่อการ
ปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ี 
๕ ร้อยละของระบบ
บริการท่ีมีการใชบ้ตัรคิว 
๖ จ านวนจุดใหบ้ริการ
ตรวจเอกสารก่อนหรือ
แจกเอกสาร  แผน่พบัแก่
ผูม้ารับบริการท่ี 
เพิ่มข้ึน 

 
 



-๑๑- 
 

พฤติกรรม 
ทีพ่งึประสงค์ 

มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวช้ีวดัขั้นต้น 
เพือ่การประเมินผล 

๗ ปฏิบติังานดว้ยการใช้
ทรัพยากรอยา่งประหยดั 
เพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิ 
 
 
 
 
๘ เปิดโอกาสใหป้ระชาชน
มีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด 
และร่วมท าใหบุ้คคลผูมี้
ส่วนไดเ้สียหรือส่วน
เก่ียวขอ้งเกิดการยอมรับ
ก่อนและหลงัด าเนินการท่ี
มีผลกระทบต่อส่วนร่วม 
 
๙ รักษา/ภูมิใจในเกียรติ
และศกัด์ิศรีของขา้ราชการ
หรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน 

 
 
 
 
 
 
 
๔ พึงปฏิบติัหนา้ท่ีโดย
ยดึผลสัมฤทธ์ิของงาน
อยา่งคุม้ค่า 

 
 
 
 
 
 
 
- การปฏิบติัหนา้ท่ี
ใหแ้ลว้เสร็จตาม
ก าหนดและบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว ้
- การปฏิบติัหนา้ท่ี
โดยค านึงถึงผลลพัธ์
และผูม้ารับบริการ
โดยอยูภ่ายใต้
ขอบเขตของระเบียบ
กฎหมาย 
- การใชท้รัพยากร
อยา่งมีประหยดั มี
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และ
คุม้ค่าทั้งในส่วนของ
การใชเ้งิน และใช้
เวลา  

๘ น าเทคโนโลยี
สมยัใหม่มาใช ้
 
 
๙ สร้างมาตรการจูง
ใจในการตรงต่อเวลา 
 
๑  การปฏิบติังานให้
แลว้เสร็จตาม
ก าหนดและบรรลุ
เป้าหมาย 
๒ ปรับปรุงวธีิการ
ปฏิบติังาน 
 
 
 
๓ พฒันาบุคลากรให้
เปล่ียนทศันคติใน
การปฏิบติังาน 
 
๔ การประเมินผล
โครงการทั้งก่อน
และหลงัการท า 
โครงการ 
๕ปฏิบติังานโดย
ค านึงถึงผลลพัธ์
ภายใตร้ะเบียบ
กฎหมาย 

๗ ร้อยละของบุคลากร
ท่ีมีความสามารถ
ปฏิบติังานกบัอุปกรณ์/
เทคโนโลยสีมยัใหม่ได ้
๘ จ านวนผูไ้ดรั้บ
รางวลัท่ีเพิ่มข้ึนในการ
ตรงต่อเวลา 
๑ ร้อยละของผลผลิต/
ผลลพัธ์ท่ีบรรลุ
วตัถุประสงคห์รือพนัธ
กิจ 
 
๒ ร้อยละของค่าใช ้
จ่ายท่ีลดลง โดยไดรั้บ
ปริมาณงานและคุณ 
ภาพงานท่ีเท่าเดิมหรือ
เพิ่มข้ึน 
๓ ร้อยละของบุคลากร
ท่ีไดรั้บการพฒันาใน
หลกัสูตรการ
ปรับเปล่ียนทศันคติ 
๔ จ านวนโครงการท่ี
บรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของ
โครงการ 
๕ จ านวนงานท่ีปฏิบติั
ส าเร็จภายใตร้ะเบียบ
กฎหมาย 



-๑๒- 
 

พฤติกรรม 
ทีพ่งึประสงค์ 

มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวช้ีวดัขั้นต้น 
เพือ่การประเมินผล 

   ๖ ก าหนด เป้าหมาย
และวตัถุประสงคใ์น
การปฏิบติังานให้ 
ชดัเจน 
๗  ก าหนดรางวลัและ/
หรือค่าตอบแทนตาม
ผลงาน 
๘ การใชท้รัพยก์ร 
อยา่งประหยดั มี
ประสิทธิภาพ  
๙ มีการประเมินผล
เป็นระยะ ๆ  โดยการ
ตั้งในรูป
คณะกรรมการชุมชน 
๑๐ มีการส่งเสริมให้
รางวลัแก่พนกังานท่ี
ปฏิบติัหนา้ท่ีได้
สัมฤทธ์ิผลตามเป้า 
หมาย 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



-๑๓- 
 

พฤติกรรม 
ทีพ่งึประสงค์ 

มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวช้ีวดัขั้นต้น 
เพือ่การประเมินผล 

 ๕ พึงพฒันาทกัษะ ความรู้
ความสามารถ และตนเองให้
ทนัสมยัอยูเ่สมอ 

- การศึกษาหาความรู้ท่ี
ทนัสมยั ท่ีเป็นการ
พฒันาทางวชิาการและ
พฒันาจิตใจของตนเอง
อยูเ่สมอดว้ยวธีิการ
พฒันารูปแบบต่างๆ 
เช่น การเขา้ร่วมอบรม
ประชุม สัมมนา และ
การศึกษาดว้ยตนเอง 
เป็นตน้ 

๑ เปิดโอกาสให้
พนกังานไดรั้บการ
ฝึกอบรมพฒันาดา้น
จิตใจ ความรู้และ
ทกัษะ 
๒ ก าหนดแผนงาน
การเขา้รับการฝึก 
อบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงาน  
๓ ตอ้งพฒันา
บุคลากร ใหมี้ความรู้  
๔ มุ่งเนน้เทคนิคการ
ฝึกอบรมให้เกิด
ความรู้และความ
ตระหนกั 
๕ เปิดโอกาสให้
พนกังานไปศึกษาดู
งาน 
๖ เจา้หนา้ท่ีมี
การศึกษาหาความรู้
ดว้ยตนเอง 
๗ หมุนเวยีนการ
ปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อ 
เพิ่มพนู
ประสิทธิภาพ  
 

๑ จ านวนบุคลากรท่ี
ผา่นการฝึกอบรม
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัหลกัศีลธรรมและ
การปฏิบติัในหนา้ท่ี 
๒ จ านวนคร้ังเฉล่ียใน
การฝึกอบรมต่อตน 
ต่อปี 
๓ จ านวนคนท่ีผา่นการ
อบรม 
 
 
 
 
 
๔ จ านวนคร้ังท่ีศึกษาดู
งาน 
 
๕ จ านวนเจา้หนา้ท่ี
ศึกษาหาความรู้ดว้ย
ตนเอง 
๖ ความพึงพอใจของ
พนกังานและ
ผูรั้บบริการ 
๗ จ านวนค่าใชจ่้ายใน
การบริหารงานบุคคล
ลดลง 

 
 



-๑๔- 
 
 
 

ประกาศ    ณ  วนัท่ี   ๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๙ 
 
 

                                                              
(นายสมัภาษ  อยูพ่ร้อม) 

                         นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


