
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหนาถ้ํา
เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลและพนักงานจาง

--------------------------------------------------
ดวย คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ( ก.ถ. ) ไดกําหนดมาตรฐาน

ทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซึ่งได
ประมวลข้ึนจากขอเสนอแนะของผูบริหารทองถ่ิน  สมาชิกสภาทองถ่ิน  ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน
ลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินและลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยทั่วไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ไดแก

1. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงดํารงตนใหตั้ง
ม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต  และมีความรับผิดชอบ

2. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อยางเต็มกําลัง ความสามารถ

3. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงปฏิบัติตนตอ
เพ่ือนรวมงาน ดวยความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใดที่กลั่นแกลงกัน

4. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงตอนรับ ใหความ
สะดวก ใหความเปนธรรม และการสงเคราะห แกประชาชนผูมาติดตอราชการเก่ียวกับหนาที่ของตน โดยไม
ชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย ไมดูหม่ินเหยียดหยาม กดข่ีหรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการ

5. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงพัฒนาทักษะ
ความรู ความสามารถ  และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ

องคการบริหารสวนตําบลหนาถํ้า ขอประกาศใหมาตรฐานทั้ง 5 ประการดังกลาวขางตน
เปน “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจางขององคการบริหารสวน
ตําบลหนาถํ้า” ดวย

ประกาศ  ณ  วันที่ 3 เดือน ตุลาคม พ.ศ.  2555

(นายชัชพงศ  เพชรกลา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหนาถํ้า



สวนท่ี 1
บทนํา

*****************
ความนํา

ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูที่มีบทบาทสําคัญและ
เปนกลไกหลักของประเทศในการบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน   ทั้งยัง
มีหนาที่ความรับผิดชอบสําคัญในอันที่จะบําบัดทุกข  บํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนใน
ทองถ่ิน  โดยสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และทองถ่ิน ดังนั้นการที่ประชาชนในแตละทองถ่ินจะมีความเปนอยูที่
ดี มีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ  พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินทุกคน หากขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินเปนผูคุณธรรม ปฏิบัติ
ตนอยูในกรอบจริยธรรม  เปนผูมีจิตสํานึกที่จะตอบสนองคุณแผนดินดวยการกระทําทุกสิ่ง  เพ่ือคุณประโยชน
ของประชาชนและประเทศชาติ  โดยนอมนําพระราชจริยวัตร  พระราชกรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใสเกลาฯ เปนแนวทางในการปฏิบัติหนาที่เพ่ือใหเกิดผลดีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถแลว ยอมสงผลดีสูประชาชนโดยตรง

โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดใหสิทธิ  เสรีภาพ  และการมีสวนรวม
ในการปกครองของประชาชน  ตลอดจนเพ่ิมอํานาจประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจประชาชนในการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากข้ึน  โดยมีบทบัญญัติใหการใชอํานาจรัฐเปนไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพ  และ
เพ่ือเปนการแกไขปญหาการขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความชอบธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ  จึง
กําหนดบทบัญญัติในมาตรา ๒๗๙ ใหจาหนาที่ของรัฐ  ทั้งฝายการเมืองและฝายประจําจะตองปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกลาวคือ “ รัฐตองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและพนักงาน หรือลูกจางของรัฐ  เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่”

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งที่จะชวยใหขาราชการ
พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางปฏิบัติตนไปในแนวทางที่ถูกตอง
เหมาะสม นํามาซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความพอใจ ความผาสุกของประชาชนความเจริญรุงเรืองของ
ประเทศชาติและสงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอยกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคน

ความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

สํานักงาน ก.พ. ไดสรุปความหมายของคําวา “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม”ไววา
หมายถึง “สิ่งที่ตองถือเอาเปนหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยูภายในโดยรูไดเฉพาะตนและการถืออาจ
เปนหลักเทียบทางขอความประพฤติที่คนในสังคมนั้น องคกรนั้น หรือสวนราชการนั้น  ไดยอมรับนับถือกันมา
หรือไดกําหนดรวมกันข้ึนมาใหมและประพฤติปฏิบัติรวมกันวา ขอความประพฤติอะไรเปนสิ่งที่ดี  อะไรเปนสิ่งที่
ชั่ว  ขอความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา
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สรุป มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่องคกร
ประมวลข้ึนใหสมาชิกไดยึดถือปฏิบัติ  เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของคนในองคกรหรืออาชีพเดียวกันให
อยูในความถูกตองดีงาม”

วัตถุประสงคของการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  ซ่ึงมีผลตอขาราชการพนักงาน และลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ดังนี้

1. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยูใน
ศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต และมีความรับผิดชอบ

2. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อยางเต็มกําลัง ความสามารถ

3. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงปฏิบัติตนตอเพ่ือน
รวมงาน ดวยความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใดที่กลั่นแกลงกัน

4. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงตอนรับ ใหความสะดวก
ใหความเปนธรรม และการสงเคราะห แกประชาชนผูมาติดตอราชการเก่ียวกับหนาที่ของตน โดยไมชักชาและ
ดวยความสุภาพเรียบรอย ไมดูหม่ินเหยียดหยาม กดข่ีหรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการ

5. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงพัฒนาทักษะความรู
ความสามารถ  และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ

************************



กรอบแนวทางการเสริมสรางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

พฤติกรรมท่ีพึงประสงค มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ความหมาย แนวทางปฏิบัติ ตัวช้ีวัดเพื่อการประเมินผล

เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- มีความซ่ือสัตย
- มีความสุจริต
- การใชอํานาจและหนาที่ในทางที่ถูกตอง
- มีความโปรงใส
- มีความพรอมและยินดี
ใหมีการตรวจสอบ

เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานดวยความเสมอภาคและเปนธรรมตอ
พนักงานและประชาชน
- การปฏิบัติงานตองคํานึงถึงความพึงพอใจของ
ประชาชนผูมารับบริการ
- มีความกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน
- มีอัธยาศัยไมตรีตอผูมารับบริการ
- มีความรอบรูและความเช่ียวชาญในงานที่ทํา
- มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
- ปฏิบัติงานดวยการใช
ทรัพยากรอยางประหยัดเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
- เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมรับรู รวมคิด
และรวมทําใหบุคคลผูมีสวนไดเสียหรือสวน
เกี่ยวของเกิดการยอมรับกอนและหลังดําเนินการที่

1. พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในทางศีลธรรมปฏิบัติ
หนาที่ดวยความซ่ือสัตย สุจริต เสียสละและมี
ความรับผิดชอบ

2.พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใสพรอมให
ตรวจสอบ

3.พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก
รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน ของ
ประชาชนเปนหลัก

4.พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยาง
คุมคา

5.พึงพัฒนาทักษะ ความรูความสามารถ และ
ตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ

- มีการปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา
โดยคํานึงถึงประโยชนสุขประชาชน
- การไมใชตําแหนงหนาที่หา
ผลประโยชน
- มีความรับผิดชอบตอตําแหนงหนาที่
- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการ
ทํางาน และการมอบหมายงานที่ชัดเจน
โดยสามารถแจงลําดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงานและระยะเวลา
แลวเสร็จใหแกผูมาติดตอราชการได
ทราบเพ่ือสามารถตรวจสอบและติดตาม
ได
- มีการตั้งคณะทํางานหรือ
คณะกรรมการที่ประกอบดวย ภาครัฐ
ภาคเอกชนและภาคประชาชนในการ
ตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาที่
และหนวยงาน
- มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปน
ประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่
- ชัดเจนและเขาใจงาย

- การปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือ ระเบียบ
กฎหมาย  หนังสือสั่งการ มติ ค.ร.ม.หรือ
วิชาชีพ
- การไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบ
- การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามพระ
บรมราโชวาท
- ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนเปน
ตัวอยาง
- ควบคุมอุปกรณเคร่ืองใชไมนําของ
ราชการไปใชเปนทรัพยสิน สวนตัว
- ประชาชนมีสวนรวมในการ กําหนด
นโยบายแผนงาน โครงการ
- การเปดเผยขอมูลขาวสารและ การ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร
- มีคูมือการปฏิบัติงานของ เจาหนาที่
และคูมือการติดตองานของประชาชน
- ประชาสัมพันธการปฏิบัติงานให
ประชาชนทราบทุกขั้นตอน
- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการ

- จํานวนขอทักทวงรองเรียนของ
บุคคลภายนอกวาไมปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย  มติ ค.ร.ม. ฯลฯ
- จํานวนเร่ืองที่ถูกรองเรียนวา
ทุจริต และประพฤติมิชอบ
- จํานวนขาราชการที่ถูกลงโทษ
ดําเนินการทางวินัย
- รอยละของผูรับบริการที่มีความ
พึง พอใจตอการใหบริการของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น
- จํานวนขอรองเรียนของ
ประชาชน ผูรับบริการที่เพ่ิมขึ้นหรือ
ลดลง
- จํานวนผูปฏิบัติงานที่ถูก
ตรวจสอบวา รํ่ารวยผิดปกติ
- รอยละของผูปฏิบัติงานโดยยึด
หลัก พระบรมราโชวาท
- จํานวนผูรองเกี่ยวกับพฤติกรรม
การทุจริตของผูบังคับบัญชา
- จํานวนประชากรที่มีสวนรวมใน
การตัดสินใจ



มีผลกระทบตอสวนรวม
- รักษา/ภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของการเปน
ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

- การใหบริการที่เปนมาตรฐานเดียวกัน
อยางเสมอภาคทั่วถึงเปนธรรม
- การใหบริการดวยความสะดวก
รวดเร็ว และตรงเวลา
- การใหบริการดวยความเต็มใจ ยิ้ม
แยม แจมใส และรักษาประโยชนแกผูมา
รับบริการ ทุกคน
- การปฏิบัติหนาที่ใหแลวเสร็จตาม
กําหนดและบรรลุเปาหมายที่วางไว
- การปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงผลลัพธ
และผูมารับบริการโดยอยูภายใตขอบเขต
ของระเบียบกฎหมาย
- การใชทรัพยากรอยางประหยัด  มี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล  และคุมคาทั้ง
ในสวนของการใชเงิน และใชเวลา
- การศึกษาหาความรูที่ทันสมัย ที่เปน
การพัฒนาทางวิชาการ และพัฒนาจิตใจ
ของตนเองอยูเสมอ ดวยวิธีการพัฒนา
รูปแบบตาง ๆ เชน การเขารวมอบรม
ประชุมสัมมนา และการศึกษาดวยตนเอง
เปนตน

ทํางานมอบหนาที่ชัดเจน และมีการ
จัดทําหนังสือแนะนําการติดตอราชการ
- กําหนดระยะเวลาในการ ปฏิบัติงาน
ใหชัดเจนและแจง ใหประชาชนทราบ
- มีการสรุปผลงานประจําปของ
ผูบังคับบัญชาตองติดตาม การปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง
- กําหนดหลักเกณฑและมาตรฐาน ใน
การปฏิบัติงานใหชัดเจน และประกาศให
ประชาชนรับทราบ
- นําระบบ one stop service
มาใช
- ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
- กระจายอํานาจการตัดสินใจ
- การใหบริการนอกสถานที่ในบาง
ลักษณะงาน
- จัดระบบการรับบริการ  กอน – หลัง
- จัดเจาหนาที่ประชาสัมพันธและ
บริการหรือตรวจสอบเบื้องตน
- นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช
- สรางมาตรการจูงใจในการตรงตอ
เวลา
- มีการประเมินผลเปนระยะ ๆ โดยการ
ตั้งในรูปคณะกรรมการชุมชน
- มีการสงเสริมใหรางวัลแก พนักงานที่
ปฏิบัติหนาที่ได สัมฤทธิ์ผลตาม
เปาประสงค

- จํานวนสื่อที่ใชในการเผยแพร
เชน วารสาร , หอกระจายขาว
ฯลฯ
- รอยละของจํานวนขอมูล
ขาวสารที่ประชาชนควรทราบที่ไดมี
การประกาศในที่สาธารณะ
- จํานวนคูมือการปฏิบัติงานและ
การติดตองานที่ไดมีการจัดทําขึ้น
ในแตละงาน
- รอยละของขอเรียกรองที่มีตอ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
- อัตรารอยละที่เพ่ิมขึ้นของความ
พึงพอใจของผูใชบริการ
- ความถี่ในการติดตามของ
ผูบังคับบัญชา.รอยละของผลงานที่
สําเร็จตาม ระยะเวลามาตรฐาน
- รอยละของผูรับบริการที่มีความ
พึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่
- จํานวนระยะเวลาในการ
ใหบริการ ที่เร็วขึ้นกวาเดิม
- รอยละของผูบริหารที่มีความพึง
พอใจ ตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่
- รอยละของระบบบริการที่มีการ
ใช บัตรคิว



- เปดโอกาสใหพนักงานไดรับการ
ฝกอบรมพัฒนาดานจิตใจ ความรู และ
ทักษะ
- กําหนดแผนงานการเขารับการ
ฝกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงาน
- ตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
- มุงเนนเทคนิคการฝกอบรมใหเกิด
ความรูและความตระหนัก
- เปดโอกาสใหพนักงานไปศึกษาดูงาน
- เจาหนาที่มีการศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง
- หมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่ เพ่ือ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ

- จํานวนจุดใหบริการตรวจ
เอกสาร กอน หรือแจกเอกสาร
แผนพับ แกผูรับบริการที่เพ่ิมขึ้น
- รอยละของบุคลากรที่มี
ความสามารถ ปฏิบัติงานกับ
อุปกรณ /เทคโนโลยี สมัยใหมได
- จํานวนผูไดรับรางวัลที่เพ่ิมขึ้นใน
การตรงตอเวลา
- รอยละของผลผลิต/ผลลัพธที่
บรรลุวัตถุประสงคหรือ พันธกิจ
- รอยละของคาใชจายที่ลดลง
โดยไดรับปริมาณงานและคุณภาพ
งานเทาเดิม หรือเพ่ิมขึ้น
- รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาในหลักสูตรการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ
- จํานวนโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค และเปาหมายของ
โครงการ
- จํานวนงานที่ปฏิบัติสําเร็จ
ภายใต ระเบียบกฎหมาย
- จํานวนบุคลากรที่ผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
หลักศีลธรรม และการปฏิบัติใน
หนาที่
- จํานวนคร้ังเฉลี่ยในการฝกอบรม
ตอคน ตอป



- จํานวนคนที่ผานการอบรม
- จํานวนคร้ังที่ศึกษาดูงาน
- จํานวนเจาหนาที่ศึกษาหา
ความรู ดวยตนเอง
- ความพึงพอใจของพนักงานและ
ผูรับบริการ
- จํานวนคาใชจายในการ
บริหารงาน บุคคลลดลง
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