
 
 

 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 
เรื่อง   หลักเกณฑเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานสวนตำบล  และพนักงานจาง 

  องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 
****************************************    

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.)ไดกำหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของขาราชการ พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
ซึ่งไดประมวลขึ้นจากขอเสนอแนะของผูบริหารสวนทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการและพนักงาน
สวนทองถ่ิน ลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินและลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ัวไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกำกับความประพฤติ ไดแก 

  1.  พึงดำรงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสียสละและมี
ความรับผิดชอบ 
  2.  พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
  3.  พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน
ของประชาชนเปนหลัก 
  4.  พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดประโยชน ผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
  5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถและตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
 

องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง   ขอประกาศใหมาตรฐานท้ัง   5   ประการดังกลาว 
ขางตนเปน  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตำบล ลูกจางและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  ” และขอกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับ
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวง เพื่อยึดถือเปนแนวทางสำหรับ
ประพฤติตนและเปนหลักการในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติมดังนี้  
  1.  พึงสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนทุกระดับ เพื่อแกไขปญหา
ตามความตองการอยางเหมาะสม 
  2. พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี   สนับสนุนและใหความรวมมือในการทำงานเชิง
บูรณาการ 
  3. พึงสงเสริมและสนับสนุนผูท่ียึดม่ันในความถูกตองดีงาม 
 

  ท้ังนี้  ใหยึดถือเปนหลักปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี   10  เดือน  มกราคม   พ.ศ.  2564 
      

 

 (นายพนม ดวงราษี) 
  นายกองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 
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หลักเกณฑคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง 
องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง   อำเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร 

 
แนวคิด 

  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตำบล   และพนักงานจางเปน
หลักเทียบการประพฤติ    การปฏิบัติท่ีถูกตองดีงามของบุคลากรในองคการแตละองคการ   การปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนัน้ สอดคลองตามหลักศีลธรรมความโปรงใส การใหบริการท่ีดี การมุง
ผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเอง 
   2. การกำหนดแนวปฏิบตัิตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตำบล  และ
พนักงานจาง และปฏิบัติตามแนวทางนั้นยอมทำใหเกิดคุณภาพท้ังบุคคลและองคการ สงผลใหเกิดประโยชน
สุขแกประชาชนในพ้ืนท่ี องคการบริหารสวนตำบล  
 
จุดประสงค 
     1. เพ่ือใหมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง  
     2. พนักงานสวนตำบล   และพนักงานจางมี  มาตรฐานทางคุณธรรม  และจริยธรรมของ
พนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง  ในดานศีลธรรม  ความโปรงใส  การใหบริการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และการพัฒนาตนเองได 
    3. เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตำบล 
และ พนักงานจาง ท้ัง 8 ดานได 
 
ขอบขายเนื้อหา 
    เรื่องท่ี 1 ความหมาย และความสำคัญขอ  มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของ
พนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง 
    เรื่องท่ี 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมของพนักงานสวนตำบล และพนักงานจาง 
    เรื่องท่ี 3 กรอบแนวทางปฏิบัตติามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวน
ตำบล และพนักงานจาง 
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ความหมายความสำคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที ่เปน
เครื่องมือกำกับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการนั้น ๆ เพื่อใหอยูในความถูกตองดีงาม”
สำนักงาน ก.พ. ไดสรุปความหมายของคำวา  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไววา หมายถึง “สิ่งท่ี
ตองถือเอาเปนหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยูภายใน โดยรูไดเฉพาะตนและใชเปนหลักเทียบทาง
ความประพฤติและการปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาท่ีควรประพฤติท่ีคนในสังคมนั้น  องคการนั้นหรือ
สวนราชการนั้น ไดยอมรับนับถือกันมา หรือไดกำหนดรวมกันข้ึนมาใหม และประพฤติปฏิบัติรวมกันวาความ
ประพฤติอะไรเปนสิ่งที่ดี อะไรเปนสิ่งที่ชั่ว ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทำ อะไรไมควร
ทำ”  สังคมไทยเปนสังคมที่เปดรับอิทธิพล และคานิยมจากภายนอกประเทศ ผานสื่อตาง ๆ ไดงายโดยขาด
การกลั่นกรองของบุคคลในการนำไปใช  จึงเปนเหตุทำใหมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคม
ลดต่ำลง  บุคลากรองคการบริหารสวนตำบลเปนผูที่อยูใกลชิดประชาชน เปนผูมีบทบาทสำคัญ และเปน
กลไกหลักของประเทศในการใหบริการสาธารณะ สนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน  หนาท่ี  และ
ความรับผิดชอบสำคัญที่จะบำบัดทุกข บำรุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถิ่น ท่ี
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและความตองการของทองถ่ิน   ดังนั้น การท่ีประชาชนจะมีความเปนอยูท่ี
ดีมีความสุขหรือไมจึงข้ึนอยูกับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบล  นั่นคือ 
เปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม มีจิตสำนึกท่ีจะตอบแทนคุณแผนดิน ดวยการกระทำทุกสิ่ง
อยางถูกตอง โปรงใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเดน และพัฒนาตนอยางสม่ำเสมอ  ปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ  เต็มกำลังยอมสงผลดีสูประชาชนอยางแนนอนรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดใหสิทธิ 
เสรีภาพ และการมีสวนรวมในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพิ่มอำนาจประชาชนในการตรวจสอบ
การใชอำนาจรัฐมากข้ึน มีบทบัญญัติใหการใชอำนาจรัฐเปนไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเปนการ
แกปญหาการขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความชอบธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ  จึงบัญญัติในมาตรา 
77  ใหเจาหนาท่ีของรัฐ ทั้งฝายการเมืองและฝายประจำจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมกลาวคือ “รัฐตองจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง 
ขาราชการและพนักงาน หรือลูกจางของรัฐ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี”มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เปนเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะชวย
ใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีเกณฑและแนวทางประพฤติปฏิบัติ
ตนไปในทางที่ถูกตองเหมาะสม นำมาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน 
ความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติ
เองอีกดวยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบล (อบต.) เปนความ
จำเปนพ้ืนฐานของบุคลากรท่ีจะตองใชเปนหลักประพฤติตน และปฏิบัติหนาท่ีการงาน ใหเกิดผลดีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพท่ีสงผลตอความเปนอยูท่ีดี มีความสุขของประชาชนไดอยางแทจริง 
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มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตำบล 
 

  คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)ไดกำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคลากรสวนทองถิ่น(อบต.) พ.ศ.2546  เพื่อใหขาราชการพนักงาน ลูกจาง ขององคกร
สวนทองถิ่น ไดปฏิบัติเปนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผูบริหารและสมาชิกสภาสวน
ทองถ่ินดวย  เพราะบุคคลดังกลาวยอมรวมกันดูแลทุกขสุขของประชาชนและพัฒนาทองถ่ินใหเจริญกาวหนา
สาระสำคัญของมาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรสวนทองถิ่น (อบต.) ประกอบดวย 5 
มาตรฐาน ดังตอไปนี้ 
 

  มาตรฐานท่ี 1 พึงดำรงตนใหม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ และ
มีความรับผิดชอบ 
  หมายถึง   การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
  -การปฏิบัติตนยึดม่ันในความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ความเปนเหตุเปนผล ความสุจริตใจ 
  - มีการปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา การไมใชตำแหนงหนาที่หาผลประโยชนใหกับตนเองและ
พวกพอง ใหเชื่อมั่นวาความซื่อสัตยสุจริตจะนำพาใหตนเองครอบครัวและบานเมืองอยูรอด ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 12 มิถุนายน 2497 วา “…มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สำคัญซึ่งทานตอง
ปฏิบัติอยางเครงครัดอยูเสมอ คือ ความซื่อสัตยสุจริต ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูไดก็ยอมอาศัย
ความซื่อสัตยสุจริตเปนพื้นฐาน ทานทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี 
ขอใหม่ันอยูในคุณธรรมท้ัง 3 ประการ คือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาท่ี ทาน
จึงจะเปนผูท่ีควรแกการสรรเสริญของมวลชนท่ัวไป…” 
  - มีความรับผิดชอบตองานในตำแหนงหนาที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพื่อประชาชนและ
ทองถิ่นดวยการปฏิบัติหนาที่การงานอยางเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพื่อทำงาน เพื่อการ
สรางสรรค และมีความรับผิดชอบตองานนั้น ๆเพื่อสวนรวมและประชาชนอยางจริงจัง จะทำใหมีผูรักและ
ศรัทธาเชื่อถือ และนิยมยกยองอยางกวางขวางแนนอน 
 

  มาตรฐานท่ี 2  พึงปฏิบัติหนาท่ีอยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบได 
  หมายถึง   มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหนาท่ี ดังนี้ 
   - มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการทำงาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจงลำดับ
ข้ันตอนการปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานและระยะเวลาใหแกผูมาติดตอราชการไดทราบ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบ
และติดตามได 
  - มีการตั้งคณะทำงาน หรือกรรมการที่ประกอบดวย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือ
ตรวจสอบการดำเนินงานของเจาหนาท่ีและหนวยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานให
ประชาชนรับรู 
   

- มีการเปดเผยขอมูล ขาวสาร ท่ีเปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีชัดเจนและเขาใจงาย
ดวยวิธีการหลากหลายเชน เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานขอนี้ จะสงผลใหเกิด
ความเชื่อม่ัน ศรัทธา และความเขาใจอันดีตอประชาชนและบุคคลท่ัวไป และจะทำใหการปฏิบัติหนาท่ีไดรับ
ความรวมมืออยางเต็มท่ีจากบุคคลท่ีเก่ียวของ โดยเฉพาะประชาชน 
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  มาตรฐานท่ี 3 พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน
ของประชาชนเปนหลัก 
  หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรสวนทองถ่ิน อบต. ท่ียึดประโยชนของประชาชนเปน
หลัก ดังนี้ 
  - มีสติ ตั้งใจ หนักแนน ม่ันคง เพราะการใชกำลังสติ คือรูวากำลังทำอะไรใหกับใคร รูตัววาอยูท่ีไหน 
อยางไร หากใชกำลังสติ หนักแนนมั่นคงแลว จะทำใหเห็นชองทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว 
เกิดความสำเร็จของงานและความเจริญแหงตนเองไดดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ซึ่งไดพระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารสวนอัมพร 
เม่ือ 11 ธันวาคม 2522 วา “…กำลังสติ หรือกำลังแหงความระลึกรู การทำงานนั้นถึงแมทำงานดวยความ
ศรัทธา ดวยความหม่ันขยันไมทอดท้ิงก็ยังมีชองทางท่ีอาจจะเสียหายบกพรองไดในขณะเม่ือมีความประมาท
เผลอพลั้งเกิดขึ้นนักปฏิบัติงานจึงตองระมัดระวัง ควบคุมสติใหดีอยูเสมอเพ่ือใหรู เทาทันเหตุการณอยู
ตลอดเวลา… กำลังความตั้งใจ หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจใหสงบและหนักแนนมั่นคง ควบคุม
ความคิดใหอยูในระเบียบ ใหคิดอานอยูแตในเรื่องหรือภารกิจท่ีตองการจะทำใหเสร็จ ไมปลอยใหคิดฟุงซาน
ไปในเรื่องตาง ๆ นอกจุดหมายอันพึงประสงค กำลังความตั้งใจนี้ชวยใหรูเขาใจเรื่องราวและปญหาตาง ๆ ได
กระจาง ใหคิดเห็นชองทางและวิธีการปฏิบัติงานใหแจมแจง ชัดเจน และรวดเร็ว…” 
  - การใหบริการท่ีมีมาตรฐานเดียวกันอยางเสมอภาค ท่ัวถึงและเปนธรรม 
  - การใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว และตรงตอเวลา 
  - การใหบริการดวยความเต็มใจ   ยิ ้มแยมแจมใส   ประทับใจ   และรักษาประโยชนใหแก 
ผูรับบริการทุกคน 
 
 มาตรฐานท่ี 4 พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
  หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหนาที่การงานที่มุงใหเกิดผลลัพธที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
อยางคุมคาซ่ึงจะตองมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้  
  - ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความคิดที่ใหเกิดผลของงานที่ดี มีคุณคาตอประชาชน ตอสวนรวม 
ทั้งนี้ตองยึดถือวา ความรูวิชาการรูปฏิบัติการและความรูคิด จะทำใหเกิดผลดีตอการทำหนาท่ี ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ท่ีพระราชทานแกขาราชการพลเรือนเนื่องใน 
โอกาสวันขาราชการพลเรือน เม่ือ 1 เมษายน 2530 วา “ขาราชการท่ีสามารถตองมีความรูครบสามสวน 
คือความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิดอานตามเหตุตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และ
ความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางใน
แผนดินตองมีความสงบและหนักแนนท้ังในกาย ในใจ ในคำพูด ตองสำรวจดูความบกพรองของตนเองอยู
สม่ำเสมอ และปฏิบัติแกไขเสียโดยเร็ว…” 

- การปฏิบัติหนาท่ีดวยความรับผิดชอบ คำนึงถึงผลลัพธและผูมารับบริการ โดยยึดความถูกตองของ
ระเบียบกฎหมาย 
  - การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคา ทั้งในสวนของการใชเงิน 
และใชเวลา 
  - การปฏิบัติหนาท่ีใหแลวเสร็จ ตามกำหนด และบรรลุเปาหมายตามท่ีวางไว และตรงตามนโยบาย 
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  มาตรฐานที ่  5 พึงพ ัฒนาท ักษะความรู ความสามารถ ของตนเองให ท ันสม ัยอย ู  เสมอ 
  หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
 - การศึกษาหาความรูที่ทันสมัย ที่เปนการพัฒนาทางวิชาการ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน 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 ก็ไดทั ้งนี ้ การพัฒนา 
ทักษะ ความรู ความสามารถ ของตนเองจะสงผลใหเกิดการพัฒนางาน เกิดความม่ันคงตอองคกร และความ
เจริญตอทองถิ่นและประเทศชาติ อยางแนนอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระราชทานในพิธ ีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย เมื่อ 10 กรกฎาคม 2535 วา“…ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นไดดวยอาศัยปจจัยสำคัญประกอบ
พรอมกัน 4 อยาง อยางท่ีหนึ่ง ตองมีคนดี มีปญญา มีความรับผิดชอบเปนผูประกอบการ อยางท่ีสอง ตองมี
วิทยาการที่ดีเปนเครื่องใชประกอบการ อยางที่สาม ผูประกอบการตองมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพง
พินิจอยางละเอียดรอบคอบในการทำงาน อยางที่สี่ ตองรูจักทำงานใหพอเหมาะ พอดี และพอควรแกงาน
และแกประโยชนที่พึงประสงค ปจจัยแหงความเจริญดังกลาวนี้ จะประกอบพรอมกันขึ้นมิได หากบุคคลไม
พยายามศึกษาอบรมตนเองดวยตนเองอยูเปนนิตย บัณฑิตแตละคนจึงควรอยางยิ่งท่ีจะไดตั้งใจฝกฝนตนเอง
ใหมีปญญาความสามารถพรอมท้ังพยายามใชศิลปะวิทยาการท่ีมีอยู ประกอบกิจการงานดวย 
ความเพงพินิจ ดวยความฉลาดรอบคอบใหพอดีพอเหมาะแกงานแตละชิ้นแตละอยางความเจริญวัฒนาของ
งานของตัวเอง และของประเทศชาติจะไดเกิดข้ึน ตามท่ีตั้งใจปรารถนา…” 
 
 และมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการ
บริหารสวนตำบลบานพลวง เพื ่อยึดถือเปนแนวทางสำหรับประพฤติตนและเปนหลักการในการ
ปฏิบัติงานเพ่ิมเติมดังนี้  
 มาตรฐานที่ 1  พึงสงเสริมและสนับสนุนการมีสวนรวมของภาคประชาชนทุกระดับ เพื่อแกไข
ปญหาตามความตองการอยางเหมาะสม 
 หมายถึง     การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหา เชน แสดงความ
คิดเห็นรวมตัดสินใจ เปนตน 
 มาตรฐานที่ 2 พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี สนับสนุน และใหความรวมมือในการทำงานเชิง
บูรณาการ 
 หมายถึง   การปฏิบัติหนาที่โดยใหความชวยเหลือเกื้อกูล รวมมือ ประสานสัมพันธกันภายใน
หนวยงาน และหนวยงานอ่ืน   การสนับสนุนการทำงานเปนทีม  การสรางสรรคงานท่ีเก่ียวของผนวกเขากัน
เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 มาตรฐานท่ี 3 พึงสงเสริมและสนับสนุนผูท่ียึดม่ันในความถูกตองดีงาม 
 หมายถึง    การใหการสงเสริม  สนับสนุน แกผูที่มีความรู ความสามารถ และประพฤติตนอยาง
ถูกตองดีงาม 
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สรุป 
   มาตรฐานทั้ง 8 มาตรฐานจึงเปนสาระสำคัญอยางยิ่ง ที่บุคลากรทุกคนในองคการบริหาร
สวนตำบลบานพลวง   พึงไดศึกษายึดถือปฏิบัติใหถูกตอง เพราะจะสงผลใหตัวเอง องคการบริหารสวน
ตำบล และประชาชน ไดรับผลประโยชนสรางความภูมิใจเกิดขึ้นกับทองถิ่น นำความเจริญความมั่นคงและ
ความเปนศักดิ์ศรีมาใหสังคมทองถิ่น องคการบริหารสวนตำบล ของเราและเปนที่ยอมรับ ชื่นชม และ
กลาวขวัญท่ีดีตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานขางตนนั้นไมใชเรื่องยากเย็นและซอนเรนแตอยางใดเพียงแต
ใหมีศรัทธา บริหารจัดการใหถูกตองอยางสม่ำเสมอ คงเสนคงวา ก็จะบรรลุเปาหมายไดแนนอน 
 
คานิยมสรางสรรคของเจาหนาท่ีของรัฐ 
 คือ คานิยมที่พึงประสงค เปนคุณธรรมประจำใจใหเจาหนาที่ของรัฐพึงยึดถือปฏิบัติในการทำงาน 
เพื่อสรางวัฒนธรรมการทำงานใหม ใหงานภาครัฐที่มุ งสรางคุณประโยชนสูงสุด ใหแกประชาชนและ
ประเทศชาติมี 5 ประการ ดังนี้ 

1. กลายืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง 
2. ซ่ือสัตยและมีความรับผิดชอบ 
3. โปรงใส ตรวจสอบได 
4. ไมเลือกปฏิบัติ 
5. มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
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กรอบแนวทางการเสริมสรางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

อำเภอปราสาท    จังหวัดสุรินทร 
 

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอยาง 
แนวทางปฏิบัติ  

ตัวอยางตัวชี้วัดขั้นตน 
เพ่ือการประเมินผล 

- เพ่ือปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
1. มีความซื่อสัตย  
2. มีความสุจริต 
3. การใชอำนาจและหนาท่ี
ในทางท่ีถูกตอง 
4. มีความโปรงใส  
5. มีความพรอมและยินดีใหม ี
การตรวจสอบ 

 
 
1. พึงปฏิบัติหนาท่ีดวยความ 
ซื่อสัตย สุจรติ และมีความ 
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- มีการปฏิบัตหินาท่ีอยางตรงไป 
ตรงมา โดยคำนึงถึงประโยชนของ
ทางราชการและประชาชน 
- การไมใชตำแหนงหนาท่ีหา 
ผลประโยชน 

 

 
 
1. การปฏิบัติหนาท่ีโดยยดึถือระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการ มติ ค.ร.ม. หรือ
วิชาชีพ 
2. การไมใชตำแหนงหนาท่ีแสวงหา 
ผลประโยชนโดยมิชอบ 
3. การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม 
พระบรมราโชวาท 
4. ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัตตินเปน 
ตัวอยางในความซื่อสัตยและรับผิดชอบ 
5. ควบคุมอุปกรณเครื่องใช ไมนำ 
ของราชการไปใชเปนทรัพยสินสวนตัว 

 
 
1. จำนวนขอทักทวงรองเรียนของ
บุคคลภายนอกวาไมปฏิบัตติามระเบียบ 
กฎหมาย มต ิค.ร.ม. ฯลฯ 
2. จำนวนเรื่องท่ีถูกรองเรยีนวาทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3. จำนวนขาราชการท่ีถูกลงโทษ 
ดำเนินการทางวินัย 
4. รอยละของผูรับบริการท่ีมีความ 
พึงพอใจตอการใหบริการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5. จำนวนขอรองเรียนของประชาชน 
ผูรับบริการท่ีเพ่ิมข้ึนหรือลดลง 
6. จำนวนผูปฏิบัติงานท่ีถูกตรวจสอบ
วาร่ำรวยผิดปกต ิ
7. รอยละของผูปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
พระบรมราโชวาท 
8. จำนวนผูรองเก่ียวกับพฤติ-กรรมการ
ทุจริตของผูบังคับบัญชา 
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พฤติกรรมท่ีพึงประสงค มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอยาง 
แนวทางปฏิบัติ  

ตัวอยางตัวชี้วัดขั้นตน 
เพ่ือการประเมินผล 

  
1. พึงปฏิบัติหนาท่ีอยาง 
เปดเผย โปรงใส พรอมให 
ตรวจสอบ 

 
- มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน  
แผนการทำงาน และการมอบหมาย
งานท่ีชัดเจน โดยสามารถแจงลำดบั
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาแลวเสร็จใหแกผูมา
ติดตอราชการ 
ไดทราบ เพ่ือสามารถตรวจสอบ
และตดิตามได 
- มีการตั้งคณะทำงานหรือ 
คณะกรรมการท่ีประกอบดวย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาชน ในการตรวจสอบ 
การดำเนินงานของเจาหนาท่ี 
และหนวยงาน 
- มีการเปดเผยขอมลูขาวสารท่ีเปน
ประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวย
ภาษาท่ีชัดเจนและเขาใจงาย 
 

 
1. ประชาชนมสีวนรวมในการกำหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการ 
2. การเปดเผยขอมลูขาวสารและ 
การปฏิบัตติาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 
3. มีคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 
และคูมือการตดิตองานของประชาชน 
4. ประชาสัมพันธการปฏิบัติงาน 
ใหประชาชนทราบทุกข้ันตอน 
5. มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน แผนการ
ทำงานมอบหนาท่ีชัดเจน และมีการ
จัดทำหนังสือแนะนำการตดิตอราชการ 
6. กำหนดระยะเวลาในการปฏิบัตงิานให
ชัดเจนและแจงใหประชาชนทราบ 
7. มีการสรุปผลงานประจำป 
8. ผูบังคับบัญชาตองติดตามการปฏิบัติ
อยางตอเน่ือง 
 

 
1 จำนวนประชาชนท่ีมสีวนรวมใน 
การตัดสินใจ 
2 จำนวนสื่อท่ีใชในการเผยแพร  
เชน วารสาร , หอกระจายขาว , ฯลฯ 
3 รอยละของจำนวนขอมูลขาวสารท่ี
ประชาชนควรทราบท่ีไดมีการประกาศ
ในท่ีสาธารณะ 
4 จำนวนคูมือการปฏิบัติงานและ 
การติดตองานท่ีไดมีการจดัทำข้ึนในแต
ละงาน 
5 รอยละของขอเรียกรองท่ีมีตอ 
การปฏิบัติงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน 
6 อัตรารอยละท่ีเพ่ิมข้ึนของความ 
พึงพอใจของผูใชบริการ 
7 ความถ่ีในการติดตามของ 
ผูบังคับบัญชา 
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พฤติกรรมท่ีพึงประสงค มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอยาง 
แนวทางปฏิบัติ  

ตัวอยางตัวชี้วัดขั้นตน 
เพ่ือการประเมินผล 

 
- เพ่ือเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
1 ปฏิบัติงานดวยความ 
เสมอภาคและเปนธรรมตอ
พนักงานและประชาชน  
2 การปฏิบัติงานตองคำนึงถึง
ความพึงพอใจของประชาชน 
ผูรับบริการ 
3 มีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน 
4 มีอัธยาศัยไมตรีตอผูมารับ
บริการ  
5 มีความรอบรูและความ 
เช่ียวชาญในงานท่ีทำ 
6 มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
7 ปฏิบัติงานดวยการใช
ทรัพยากรอยางประหยัด  
เพ่ือใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ 
 

 
 
 
3.พึงใหบริการดวยความเสมอ
ภาค สะดวก รวดเร็ว  
มีอัธยาศัยไมตรี และตรงตอ
เวลา 

 
 
 
- การใหบริการท่ีเปนมาตรฐาน
เดียวกันอยางเสมอภาค ท่ัวถึง เปน
ธรรม 
- การใหบริการดวยความสะดวก
รวดเร็ว และตรงตอเวลา 
- การใหบริการดวยความเต็มใจ  
ยิ้มแยม แจมใส และรักษา
ประโยชนแกผูมารับบริการทุกคน 

 
 
 
1. กำหนดหลักเกณฑและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานใหชัดเจน และ
ประกาศ 
ใหประชาชนรับทราบ 
2 นำระบบ one stop service มา
ใช 
3 ลดข้ันตอนการปฏบัิติงาน 
4 กระจายอำนาจการตัดสินใจ 
5 การใหบริการนอกสถานท่ีในบาง
ลักษณะงาน 
6 จัดระบบการรับบริการกอน-หลงั 
7 จัดเจาหนาท่ีประชาสัมพันธและ
บริการหรือตรวจสอบเบ้ืองตน 
8 นำเทคโนโลยสีมัยใหมมาใช 
9 สรางมาตรการจูงใจในการตรงตอ
เวลา 
 

 
 
 
1 รอยละของผลงานท่ีสำเรจ็ตามระยะเวลา
มาตรฐาน 
2 รอยละของผูรับบริการท่ีมีความ 
พึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาท่ี 
3 จำนวนระยะเวลาในการใหบริการท่ีเร็ว
ข้ึนกวาเดิม 
4 รอยละของผูบริหารท่ีมีความ 
พึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาท่ี 
5 รอยละของระบบบริการท่ีมีการใชบัตร
คิว 
6 จำนวนจุดใหบริการตรวจเอกสารกอน
หรือแจกเอกสาร แผนพับแก 
ผูรับบริการท่ีเพ่ิมข้ึน 
7 รอยละของบุคลากรท่ีมีความสามารถ
ปฏิบัติงานกับอุปกรณ/เทคโนโลยสีมัยใหม
ได 
8 จำนวนผูไดรับรางวัลท่ีเพ่ิมข้ึนในการตรง
ตอเวลา 
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พฤติกรรมท่ีพึงประสงค มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอยาง 
แนวทางปฏิบัติ  

ตัวอยางตัวชี้วัดขั้นตน 
เพ่ือการประเมินผล 

 
8 เปดโอกาสใหประชาชน 
มีสวนรวมรับรู รวมคิด และ 
รวมทำใหบุคคลผูมสีวนไดเสีย
หรือสวนเก่ียวของเกิดการ 
ยอมรับกอนและหลังดำเนินการท่ี
มีผลกระทบตอสวนรวม 
9 รักษา/ภูมิใจในเกียรติและ 
ศักดิ์ศรีของการเปนขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

 
4 พึงปฏิบัติหนาท่ีโดยมุง 
ผลสัมฤทธ์ิของงานและ 
ความคุมคา 

 
- การปฏิบัติหนาท่ีใหแลวเสร็จตาม
กำหนดและบรรลุเปาหมายท่ีวางไว 
- การปฏิบัติหนาท่ีโดยคำนึงถึง 
ผลลัพธและผูมารับบริการ โดย 
อยูภายใตขอบเขตของระเบียบ 
กฎหมาย 
- การใชทรัพยากรอยางประหยัด  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
คุมคาท้ังในสวนของการใชเงิน และ
ใชเวลา 

 
1 การปฏิบัติงานใหแลวเสรจ็ตามกำหนด
และบรรลเุปาหมาย 
2 ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
3 พัฒนาบุคลากรใหเปลีย่นทัศนคติ 
ในการปฏิบัติงาน 
4 การประเมินผลโครงการท้ังกอนและ
หลังการทำโครงการ 
5 ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลลัพธ 
ภายใตระเบียบกฎหมาย 
6 กำหนดเปาหมายและวัตถุประสงค 
ในการปฏิบัติงานใหชัดเจน 
7 กำหนดรางวัลและ/หรือ 
คาตอบแทนตามผลงาน 
8 การใชทรัพยากรอยางประหยดั  
มีประสิทธิภาพ 
9 มีการประเมินผลเปนระยะๆ  
โดยการตั้งในรูปคณะกรรมการชุมชน 
10มีการสงเสริมใหรางวัลแกพนักงานท่ี
ปฏิบัติหนาท่ีไดสัมฤทธ์ิผลตาม
เปาประสงค 

 
1 รอยละของผลผลติ/ผลลัพธท่ีบรรลุ
วัตถุประสงคหรือพันธกิจ 
2 รอยละของคาใชจายท่ีลดลง  
โดยไดรับปริมาณงานและคณุภาพ 
งานเทาเดิมหรือเพ่ิมข้ึน 
3 รอยละของบุคลากรท่ีไดรับการ
พัฒนาในหลักสูตรการปรับเปลี่ยน 
ทัศนคต ิ
4 จำนวนโครงการท่ีบรรล ุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของ 
โครงการ 
5 จำนวนงานท่ีปฏิบัตสิำเร็จภายใต
ระเบียบกฎหมาย 
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พฤติกรรมท่ีพึงประสงค มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอยาง 
แนวทางปฏิบัติ  

ตัวอยางตัวชี้วัดขั้นตน 
เพ่ือการประเมินผล 

  
5 .พึงดำรงตนใหตั้งมั่นใน 
ศีลธรรม และพัฒนาทักษะ 
ความรู ความสามารถ และ 
ตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
 

 
- การศึกษาหาความรูท่ีทันสมัย  
ท่ีเปนการพัฒนาทางวิชาการ  
และพัฒนาจิตใจของตนเองอยูเสมอ
ดวยวิธีการพัฒนารูปแบบตางๆ เชน 
การเขารวมอบรม ประชุม สมัมนา 
และการศึกษาดวยตนเอง เปนตน 

 
1 เปดโอกาสใหพนักงานไดรับการ 
ฝกอบรมพัฒนาดานจิตใจ ความรู  
และทักษะ 
2 กำหนดแผนงานการเขารับการ 
ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
3 ตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
4 มุงเนนเทคนิคการฝกอบรมใหเกิด
ความรูและความตระหนัก 
5 เปดโอกาสใหพนักงานไปศึกษา 
ดูงาน 
6 เจาหนาท่ีมีการศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง 
7 หมุนเวียนการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือ 
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
1 จำนวนบุคลากรท่ีผานการ 
ฝกอบรมหลักสตูรท่ีเก่ียวของกับ 
หลักศีลธรรมและการปฏิบัติในหนาท่ี 
2 จำนวนครั้งเฉลี่ยในการฝกอบรมตอ
คนตอป 
3 จำนวนคนท่ีผานการอบรม 
4 จำนวนครั้งท่ีศึกษาดูงาน 
5 จำนวนเจาหนาท่ีศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง  
6 ความพึงพอใจของพนักงานและ 
ผูรับบริการ 
7.จำนวนคาใชจายในการบริหารงาน
บุคคลลดลง 

 

 
 


	ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพลวง

