
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง   อ าเภอครบุรี  จังหวัดนครราชสีมา 

 
แนวคิด 

  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เป็นหลัก
เทียบการประพฤติ  การปฏิบัติท่ีถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการท่ีดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานและการพัฒนาตนเอง 

 2. การก าหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล          
และพนักงานจ้าง  และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมท าให้เกิดคุณภาพท้ังบุคคลและองค์การ  ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนต าบล 

จุดประสงค ์

 1. เพื่อให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
     2. พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนา
ตนเองได้ 

  3. เพื่อให้มแีนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ 
พนักงานจ้าง  

ขอบข่ายเนื้อหา 

  เรื่องท่ี 1 ความหมายและความส าคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

  เรื่องท่ี 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
    เรื่องท่ี 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 

ความหมายความส าคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ท่ีเป็นเครื่องมือ
ก ากับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ เพื่อให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม”ส านักงาน ก.พ. 
ได้สรุปความหมายของค าว่า  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง “ส่ิงท่ีต้องถือเอาเป็นหลัก
เทียบทางสภาพคุณงามความดีท่ีอยู่ภายใน โดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทางความประพฤติและการ
ปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาท่ีควรประพฤติท่ีคนในสังคมนั้น  องค์การนั้นหรือส่วนราชการนั้น ได้ยอมรับ
นับถือกันมา หรือได้ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความประพฤติอะไรเป็นส่ิงท่ีดี 
อะไรเป็นส่ิงท่ีช่ัว ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า”  สังคมไทยเป็นสังคมท่ี
เปิดรับอิทธิพล และค่านิยมจากภายนอกประเทศ ผ่านส่ือต่าง ๆ ได้ง่ายโดยขาดการกล่ันกรองของบุคคลในการ
น าไปใช้  จึงเป็นเหตุท าให้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ าลง  บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้ท่ีอยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการ



 

สาธารณะ สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  หน้าท่ี  และความรับผิดชอบส าคัญท่ีจะบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตท่ีดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ท่ีสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความ
ต้องการของท้องถิ่น   ดังนั้น การท่ีประชาชนจะมีความเป็นอยู่ท่ีดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานการ
ประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล   นั่นคือ เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีจะตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการกระท าทุกส่ิงอย่างถูกต้อง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มี
ผลงานเด่น และพัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ  ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  เต็มก าลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่าง
แน่นอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน 
ตลอดจนเพิ่มอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากขึ้น มีบทบัญญัติให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไป
โดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความชอบ
ธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  จึงบัญญัติในมาตรา 77  ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ท้ังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า
จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าท่ี”มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็น
เครื่องมืออันส าคัญยิ่งท่ีจะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์
และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม น ามาซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล ความพอใจ
ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมา
สู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
(อบต.) เป็นความจ าเป็นพื้นฐานของบุคลากรท่ีจะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน  และปฏิบัติหน้าท่ีการงาน ให้
เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 



 

กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลเฉลียง 
อ าเภอครบุรี    จังหวัดนครราชสีมา 

 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
ความหมาย ตัวอย่าง 

แนวทางปฏิบัติ  
ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

- เพือ่ปอ้งกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
1. มีความซื่อสัตย์  
2. มีความสุจริต 
3. การใช้อ านาจและหน้าท่ี
ในทางท่ีถูกต้อง 
4. มีความโปร่งใส  
5. มีความพร้อมและยินดีให้
มีการตรวจสอบ 

 
 
1. การมีจิตส านึกท่ีดี 
ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความ 
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- มีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรง
ไป 
ตรงมา โดยค านึงถึงประโยชน์
ของทางราชการและประชาชน 
- การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหา 
ผลประโยชน์ 

 

 
 
1. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือส่ังการ 
มติ ค.ร.ม. หรือวิชาชีพ 
2. การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหา 
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 
3. การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม 
พระบรมราโชวาท 
4. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตนเป็น 
ตัวอย่างในความซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบ 
5. ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ ไม่น า 
ของราชการไปใช้เป็นทรัพย์สิน
ส่วนตัว 

 
 
1. จ านวนข้อทักท้วงร้องเรียนของ
บุคคลภายนอกว่าไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย มติ ค.ร.ม. ฯลฯ 
2. จ านวนเรื่องท่ีถูกร้องเรียนว่า
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
3. จ านวนข้าราชการท่ีถูกลงโทษ 
ด าเนินการทางวินัย 
4. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. จ านวนข้อร้องเรียนของ
ประชาชน 
ผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
6. จ านวนผู้ปฏิบัติงานท่ีถูก
ตรวจสอบว่าร่ ารวยผิดปกติ 
7. ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานโดยยึด
หลักพระบรมราโชวาท 
8. จ านวนผู้ร้องเกี่ยวกับพฤติ-
กรรมการทุจริตของผู้บังคับบัญชา 

 
 



 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ  

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

  
๒. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน  รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพโปร่งใส พร้อมให้ 
ตรวจสอบ 

 
- มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
แผนการท างาน และการ
มอบหมายงานท่ีชัดเจน โดย
สามารถแจ้งล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาแล้วเสร็จให้แก่ผู้มา
ติดต่อราชการ 
ได้ทราบ เพื่อสามารถ
ตรวจสอบและติดตามได้ 
- มีการตั้งคณะท างานหรือ 
คณะกรรมการท่ีประกอบด้วย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาชน ในการตรวจสอบ 
การด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี 
และหน่วยงาน 
- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ี
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 

 
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการ 
2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ 
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร 
3. มีคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี และคู่มือการติดต่องาน
ของประชาชน 
4. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน 
ให้ประชาชนทราบทุกขั้นตอน 
5. มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
แผนการท างานมอบหน้าท่ีชัดเจน 
และมีการจัดท าหนังสือแนะน าการ
ติดต่อราชการ 
6. ก าหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจนและแจ้งให้
ประชาชนทราบ 
7. มีการสรุปผลงานประจ าปี 
8. ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
 

 
1 จ านวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมใน 
การตัดสินใจ 
2 จ านวนส่ือท่ีใช้ในการเผยแพร่  
เช่น วารสาร , หอกระจายข่าว , 
ฯลฯ 
3 ร้อยละของจ านวนข้อมูล
ข่าวสารที่ประชาชนควรทราบท่ีได้
มีการประกาศในท่ีสาธารณะ 
4 จ านวนคู่มือการปฏิบัติงานและ 
การติดต่องานท่ีได้มีการจัดท าขึ้น
ในแต่ละงาน 
5 ร้อยละของข้อเรียกร้องท่ีมีต่อ 
การปฏบิัติงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6 อัตราร้อยละท่ีเพิ่มข้ึนของความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
7 ความถ่ีในการติดตามของ 
ผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 



 

 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
ความหมาย ตัวอย่าง 

แนวทางปฏิบัติ  
ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

 
- เพือ่เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
1 ปฏิบัติงานด้วยความ 
เสมอภาคและเป็นธรรมต่อ
พนักงานและประชาชน  
2 การปฏิบัติงานต้อง
ค านึงถึงความพึงพอใจของ
ประชาชน 
ผู้รับบริการ 
3 มีความกระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน 
4 มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มารับ
บริการ  
5 มีความรอบรู้และความ 
เช่ียวชาญในงานท่ีท า 
6 มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
7 ปฏิบัติงานด้วยการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด  
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
 

 
 
 
3.พึงให้บริการด้วยความ
เสมอภาค สะดวก รวดเร็ว  
มีอัธยาศัยไมตรี และตรงต่อ
เวลา 

 
 
 
- การให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันอย่างเสมอภาค ท่ัวถึง 
เป็นธรรม 
- การให้บริการด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว และตรงต่อ
เวลา 
- การให้บริการด้วยความเต็ม
ใจ  
ยิ้มแย้ม แจ่มใส และรักษา
ประโยชน์แก่ผู้มารับบริการทุก
คน 

 
 
 
1. ก าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้
ชัดเจน และประกาศ 
ให้ประชาชนรับทราบ 
2 น าระบบ one stop service 
มาใช้ 
3 ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4 กระจายอ านาจการตัดสินใจ 
5 การให้บริการนอกสถานท่ีใน
บางลักษณะงาน 
6 จัดระบบการรับบริการก่อน-
หลัง 
7 จัดเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์
และบริการหรือตรวจสอบ
เบ้ืองต้น 
8 น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 
9 สร้างมาตรการจูงใจในการ
ตรงต่อเวลา 
 

 
 
 
1 ร้อยละของผลงานท่ีส าเร็จตาม
ระยะเวลามาตรฐาน 
2 ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความ 
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ี 
3 จ านวนระยะเวลาในการให้บริการที่
เร็วขึ้นกว่าเดิม 
4 ร้อยละของผู้บริหารที่มีความ 
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ี 
5 ร้อยละของระบบบริการท่ีมีการใช้
บัตรคิว 
6 จ านวนจุดให้บริการตรวจเอกสาร
ก่อนหรือแจกเอกสาร แผ่นพับแก่ 
ผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น 
7 ร้อยละของบุคลากรท่ีมี
ความสามารถปฏิบัติงานกับอุปกรณ์/
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
8 จ านวนผู้ได้รับรางวัลท่ีเพิ่มข้ึนใน
การตรงต่อเวลา 
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8 เปิดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมรับรู ้ร่วมคิด และ 
ร่วมท าให้บุคคลผู้มีส่วนได้
เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องเกิด
การ 
ยอมรับก่อนและหลัง
ด าเนินการที่มีผลกระทบต่อ
ส่วนร่วม 
9 รักษา/ภูมิใจในเกียรติและ 
ศักดิ์ศรีของการเป็น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 

 
4 พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่ง 
ผลสัมฤทธิ์ของงานและ 
ความคุ้มค่า 

 
- การปฏิบัติหน้าท่ีให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดและบรรลุ
เป้าหมายท่ีวางไว้ 
- การปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึง 
ผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดย 
อยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบ 
กฎหมาย 
- การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และ 
คุ้มค่าท้ังในส่วนของการใช้เงิน 
และใช้เวลา 

 
1 การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดและบรรลุเป้าหมาย 
2 ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
3 พัฒนาบุคลากรให้เปล่ียนทัศนคติ 
ในการปฏิบัติงาน 
4 การประเมินผลโครงการท้ังก่อน
และหลังการท าโครงการ 
 
5 ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลลัพธ์ 
ภายใต้ระเบียบกฎหมาย 
6 ก าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ 
ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
7 ก าหนดรางวัลและ/หรือ 
ค่าตอบแทนตามผลงาน 
8 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  
มีประสิทธิภาพ 
9 มีการประเมินผลเป็นระยะๆ  
โดยการตั้งในรูปคณะกรรมการ
ชุมชน 
10มีการส่งเสริมให้รางวัลแก่
พนักงานท่ีปฏิบัติหน้าท่ีได้สัมฤทธิ์
ผลตามเป้าประสงค์ 

 
1 ร้อยละของผลผลิต/ผลลัพธ์ท่ี
บรรลุวัตถุประสงค์หรือพันธกิจ 
2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายท่ีลดลง  
โดยได้รับปริมาณงานและคุณภาพ 
งานเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น 
3 ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการ
พัฒนาในหลักสูตรการปรับเปล่ียน 
ทัศนคติ 
4 จ านวนโครงการท่ีบรรลุ 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
โครงการ 
5 จ านวนงานท่ีปฏิบัติส าเร็จ
ภายใต้ระเบียบกฎหมาย 
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5 .พึงด ารงตนให้ต้ังมั่นใน 
ศีลธรรม และพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และ 
ตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

 
- การศึกษาหาความรู้ท่ีทันสมัย  
ท่ีเป็นการพัฒนาทางวิชาการ  
และพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่
เสมอด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบ
ต่างๆ เช่น การเข้าร่วมอบรม 
ประชุม สัมมนา และการศึกษา
ด้วยตนเอง เป็นต้น 

 
1 เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการ 
ฝึกอบรมพัฒนาด้านจิตใจ ความรู้  
และทักษะ 
2 ก าหนดแผนงานการเข้ารับการ 
ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 

3 ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ 
4 มุ่งเน้นเทคนิคการฝึกอบรมให้
เกิดความรู้และความตระหนัก 
5 เปิดโอกาสให้พนักงานไปศึกษา 
ดูงาน 
6 เจ้าหน้าท่ีมีการศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง 
7 หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ 
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
1 จ านวนบุคลากรท่ีผ่านการ 
ฝึกอบรมหลักสูตรทีเ่กี่ยวข้องกับ 
หลักศีลธรรมและการปฏิบัติใน
หน้าท่ี 
2 จ านวนครั้งเฉล่ียในการฝึกอบรม
ต่อคนต่อปี 
3 จ านวนคนท่ีผ่านการอบรม 
 
 
 
4 จ านวนครั้งท่ีศึกษาดูงาน 
 
5 จ านวนเจ้าหน้าท่ีศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง  
6 ความพึงพอใจของพนักงานและ 
ผู้รับบริการ 
7.จ านวนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานบุคคลลดลง 

 
 


