
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

เรื่อง   มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
  เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

****************************************    
  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)ไดกําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของขาราชการ พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งได
ประมวลข้ึนจากขอเสนอแนะของผูบริหารสวนทองถิ่น สมาชิกสภาทองถ่ิน ขาราชการและพนักงานสวนทองถิ่น 
ลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและประชาชนผูรับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือใชเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นและลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินโดยทั่วไปใชยึดถือปฏิบัติเปนเครื่องกํากับความประพฤติ ไดแก 
  1.  พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศลีธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เสียสละและมีความ
รับผิดชอบ 
  2.  พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
  3.  พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก 
  4.  พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดประโยชน ผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
  5.  พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถและตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
  เทศบาลตําบลรูสะมิแล  ขอประกาศใหมาตรฐานทั้ง 5 ประการดังกลาวขางตนเปน  
“มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ลกูจางและพนักงานจางของเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล ” โดยใหยึดถือเปนหลักปฏิบัติตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

  ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  2562 
 

          
         (นายบันเทิง   ลองจันทร) 
                ปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล  ปฏิบัติหนาที่ 
             นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 

 
 
 
 
 
 



 

 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 

เทศบาลตําบลรูสะมิแล อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
 
แนวคิด 

  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง เปนหลัก
เทียบการประพฤติ การปฏิบัติที่ถูกตองดีงามของบุคลากรในองคการแตละองคการ การปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคลองตามหลักศีลธรรมความโปรงใส การใหบริการที่ดี การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการพัฒนาตนเอง 
   2. การกําหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และ
พนักงานจาง  และปฏิบัติตามแนวทางนั้นยอมทําใหเกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองคการ สงผลใหเกิดประโยชนสุข
แกประชาชนในพื้นที่ องคการบริหารสวนตําบล  
 
จุดประสงค 
     1. เพ่ือใหมมีาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง  
     2. พนักงานสวนตําบล  และพนักงานจางมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง ในดานศลีธรรม ความโปรงใส การใหบริการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนา
ตนเองได 
    3. เพ่ือใหมีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และ 
พนักงานจาง ทั้ง 5 ดานได 
 

ขอบขายเนื้อหา 
    เรื่องที่ 1 ความหมายและความสําคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
สวนตําบล และพนักงานจาง 
    เรื่องที่ 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และพนักงานจาง 
    เรื่องที่ 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 
และพนักงานจาง 
 

ความหมายความสําคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง“หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เปนเครื่องมือ
กํากับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการนั้นๆเพื่อใหอยูในความถูกตองดีงาม”สํานักงาน ก.พ. ได
สรุปความหมายของคําวา“มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม”ไววา หมายถึง“สิ่งที่ตองถือเอาเปนหลักเทียบ
ทางสภาพคุณงามความดีที่อยูภายใน โดยรูไดเฉพาะตนและใชเปนหลักเทียบทางความประพฤติและการ
ปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น องคการนั้นหรือสวนราชการนั้น ไดยอมรับนับ
ถือกันมา หรือไดกําหนดรวมกันขึ้นมาใหม และประพฤติปฏิบัติรวมกันวาความประพฤติอะไรเปนสิ่งที่ดี อะไรเปน
สิ่งที่ชั่ว ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา”สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปดรับอิทธิพล 
และคานิยมจากภายนอกประเทศ ผานสื่อตางๆไดงายโดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการนําไปใช จึงเปนเหตุ
ทําใหมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ําลง บุคลากรองคการบริหารสวนตําบลเปนผูที่อยู
ใกลชิดประชาชน เปนผูมีบทบาทสําคัญ และเปนกลไกหลักของประเทศในการใหบริการ 
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สาธารณะ สนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน หนาที่ และความรับผิดชอบสําคัญที่จะบําบัดทุกข บํารุง
สุข และสรางคุณภาพชีวิตที่ดีใหแกประชาชนในทองถ่ิน ที่สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและความตองการของ
ทองถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความเปนอยูที่ดีมีความสุขหรือไมจึงขึ้นอยูกับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติ
ของบุคลากรเทศบาลตําบลรสูะมิแล นั่นคอื เปนผูมีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม มีจิตสํานึกท่ีจะตอบ
แทนคุณแผนดิน ดวยการกระทําทุกสิ่งอยางถูกตอง โปรงใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเดน และพัฒนาตนอยาง
สมํ่าเสมอ  ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ เต็มกําลังยอมสงผลดีสูประชาชนอยางแนนอนรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย ไดใหสิทธิ เสรีภาพ และการมีสวนรวมในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพ่ิมอํานาจ
ประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากข้ึน มีบทบัญญัติใหการใชอํานาจรัฐเปนไปโดยสุจริตและมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือเปนการแกปญหาการขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ดวยความชอบธรรมของเจาหนาที่
ของรัฐ จึงบัญญัติในมาตรา 77 ใหเจาหนาท่ีของรัฐทั้งฝายการเมืองและฝายประจําจะตองปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมกลาวคือ“รัฐตองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง ขาราชการและพนักงาน หรือลูกจางของรัฐ เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสราง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาที่”มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งที่จะชวยให
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการปกครองสวนทองถิ่น ไดมีเกณฑและแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไป
ในทางที่ถูกตองเหมาะสม นํามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความ
เจริญรุงเรืองของประเทศชาติ และสงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองอีกดวย
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เปนความจําเปนพ้ืนฐานของ
บุคลากรที่จะตองใชเปนหลักประพฤติตน และปฏิบัติหนาที่การงาน ใหเกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่
สงผลตอความเปนอยูที่ด ีมีความสุขของประชาชนไดอยางแทจริง 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองคการบริหารสวนตําบล 
 

  คณะกรรมการมาตรฐาน การบรหิารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรสวนทองถิ่น (อบต.) พ.ศ.2546  เพ่ือใหขาราชการพนักงาน ลูกจาง ขององคกรสวน
ทองถ่ิน ไดปฏิบัติเปนมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผูบริหารและสมาชิกสภาสวนทองถิ่นดวย 
เพราะบุคคลดังกลาวยอมรวมกันดูแลทุกขสุขของประชาชนและพัฒนาทองถิ่นใหเจริญกาวหนาสาระสําคัญของ
มาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรสวนทองถ่ิน (อบต.) ประกอบดวย 5 มาตรฐาน ดังตอไปนี ้
  มาตรฐานที่ 1 พึงดํารงตนใหมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 
  หมายถึง   การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี ้
  -การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกตอง ความดีงาม ความเปนเหตุเปนผล ความสุจริตใจ 
  - มีการปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา การไมใชตําแหนงหนาที่หาผลประโยชนใหกับตนเองและพวก
พอง ใหเชื่อมั่นวาความซื่อสัตยสุจริตจะนําพาใหตนเองครอบครัวและบานเมืองอยูรอด ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก นิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร เม่ือ 12 มิถุนายน 2497 วา “…มีคุณธรรมขอหนึ่งที่สําคัญซึ่งทานตองปฏิบัติอยางเครงครัดอยู
เสมอ คือ ความซื่อสัตยสุจริต ประเทศบานเมืองจะวัฒนาถาวรอยูไดก็ยอมอาศัยความซื่อสัตยสุจริตเปนพ้ืนฐาน 
ทานท้ังหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานสวนตัวก็ดี ขอใหมั่นอยูในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ 
คือ สุจริตตอบานเมือง สุจริตตอประชาชน และสุจริตตอหนาที่ ทานจึงจะเปนผูที่ควรแกการสรรเสริญของมวลชน
ทั่วไป…” 
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  - มีความรับผิดชอบตองานในตําแหนงหนาท่ี และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพ่ือประชาชนและทองถิ่น
ดวยการปฏิบัติหนาที่การงานอยางเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพื่อทํางาน เพ่ือการสรางสรรค 
และมีความรับผิดชอบตองานนั้น ๆเพ่ือสวนรวมและประชาชนอยางจริงจัง จะทําใหมีผูรักและศรัทธาเชื่อถือ และ
นิยมยกยองอยางกวางขวางแนนอน 
  มาตรฐานท่ี 2  พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบได 
  หมายถึง   มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหนาที่ ดังนี้ 
   - มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการทํางาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจงลําดับขั้นตอน
การปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานและระยะเวลาใหแกผูมาติดตอราชการไดทราบ เพ่ือใหสามารถตรวจสอบและติดตาม
ได 
  - มีการตั้งคณะทํางาน หรือกรรมการที่ประกอบดวย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือ
ตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาที่และหนวยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานให
ประชาชนรับรู 

- มีการเปดเผยขอมูล ขาวสาร ที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาท่ีชัดเจนและเขาใจงายดวย
วิธีการหลากหลายเชน เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานขอนี้ จะสงผลใหเกิดความ
เชื่อมั่น ศรัทธา และความเขาใจอันดีตอประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะทําใหการปฏิบัติหนาที่ไดรับความ
รวมมืออยางเต็มที่จากบุคคลที่เก่ียวของ โดยเฉพาะประชาชน 
  มาตรฐานที่ 3 พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก 
  หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรสวนทองถิ่น อบต. ที่ยึดประโยชนของประชาชนเปนหลัก 
ดังนี้ 
  - มีสติ ตั้งใจ หนักแนน มั่นคง เพราะการใชกําลังสติ คือรูวากําลังทําอะไรใหกับใคร รูตัววาอยูที่ไหน 
อยางไร หากใชกําลังสติ หนักแนนมั่นคงแลว จะทําใหเห็นชองทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว เกิด
ความสําเร็จของงานและความเจริญแหงตนเองไดดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวซึ่งได
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง ณ อาคารสวนอัมพร เมื่อ 11 
ธันวาคม 2522 วา “…กําลังสติ หรือกําลังแหงความระลึกรู การทํางานนั้นถึงแมทํางานดวยความศรัทธา ดวย
ความหมั่นขยันไมทอดทิ้งก็ยังมีชองทางที่อาจจะเสียหายบกพรองไดในขณะเมื่อมีความประมาทเผลอพลั้งเกิดข้ึน
นักปฏิบัติงานจึงตองระมัดระวัง ควบคุมสติใหดีอยูเสมอเพ่ือใหรูเทาทันเหตุการณอยูตลอดเวลา… กําลังความตั้งใจ 
หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจใหสงบและหนักแนนมั่นคง ควบคุมความคิดใหอยูในระเบียบ ใหคิดอานอยูแต
ในเรื่องหรือภารกิจที่ตองการจะทําใหเสร็จ ไมปลอยใหคิดฟุงซานไปในเรื่องตาง ๆ นอกจุดหมายอันพึงประสงค 
กําลังความตั้งใจนี้ชวยใหรูเขาใจเรื่องราวและปญหาตาง ๆ ไดกระจาง ใหคิดเห็นชองทางและวิธีการปฏิบัติงานให
แจมแจง ชัดเจน และรวดเร็ว…” 
  - การใหบริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอยางเสมอภาค ทั่วถึงและเปนธรรม 
  - การใหบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว และตรงตอเวลา 
  - การใหบริการดวยความเต็มใจยิ้มแยมแจมใสประทับใจและรักษาประโยชนใหแกผูรับบริการทุกคน 
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 มาตรฐานที ่4 พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
  หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหนาที่การงานที่มุงใหเกิดผลลัพธที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยาง
คุมคาซึ่งจะตองมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้  
  - ปฏิบัติหนาที่โดยใชความรู ความคิดท่ีใหเกิดผลของงานที่ดี มีคุณคาตอประชาชน ตอสวนรวม ทั้งนี้ตอง
ยึดถือวา ความรูวิชาการรูปฏิบัติการและความรูคิด จะทําใหเกิดผลดีตอการทําหนาที่ ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแกขาราชการพลเรือนเนื่องใน 
โอกาสวันขาราชการพลเรือน เมื่อ 1 เมษายน 2530 วา “ขาราชการท่ีสามารถตองมีความรูครบสามสวน คือ
ความรูวิชาการ ความรูปฏิบัติการ และความรูคิดอานตามเหตุตามความเปนจริง ตองมีความจริงใจ และความ
บริสุทธิ์ใจในงาน ในผูรวมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกตองทุกอยางในแผนดินตองมี
ความสงบและหนักแนนทั้งในกาย ในใจ ในคําพูด ตองสํารวจดูความบกพรองของตนเองอยูสม่ําเสมอ และปฏิบัติ
แกไขเสียโดยเร็ว…” 

- การปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบ คํานึงถึงผลลัพธและผูมารับบริการ โดยยึดความถูกตองของ
ระเบียบกฎหมาย 
  - การใชทรัพยากรอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุมคาทั้งในสวนของการใชเงิน และใช
เวลา 
  - การปฏิบัติหนาที่ใหแลวเสร็จ ตามกําหนด และบรรลุเปาหมายตามที่วางไว และตรงตามนโยบาย 
  มาตรฐานท่ี 5 พึงพัฒนาทักษะความรู ความสามารถ ของตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
  หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี ้
 - การศึกษาหาความรูที่ทันสมัย ที่เปนการพัฒนาทางวิชาการ เพื่อใชในการปฏิบัติงาน และสราง
ประสิทธิภาพใหกับตนเอง เชน ความรูในเรื่องคอมพิวเตอร การสื่อสาร การเก็บรวบรวมขอมูล การวางแผน การ
วิเคราะห การสังเคราะห การนําขอมูลไปใช เปนตน 
  - การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพ่ือใหมีสมาธิหนักแนนมั่นคง สุขุมรอบคอบ ทําใหภาวะจิตใจสามารถที่จะ
ตอสู และปฏิบัติงานในรูปแบบตาง ๆ ได 
  - พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู และการพัฒนาจิตใจ จะกระทําไดโดยการเขา
รวมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาดวยตนเองจากแหลงความรูตางๆก็ไดทั้งนี้ การพัฒนา ทักษะ ความรู 
ความสามารถ ของตนเองจะสงผลใหเกิดการพัฒนางาน เกิดความมั่นคงตอองคกร และความเจริญตอทองถ่ินและ
ประเทศชาติ อยางแนนอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระราชทานในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรแกบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ 10กรกฎาคม 
2535 วา“…ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นไดดวยอาศัยปจจัยสําคัญประกอบพรอมกัน 4 อยาง อยางที่หนึ่ง ตองมีคน
ดี มีปญญา มีความรับผิดชอบเปนผูประกอบการ อยางที่สอง ตองมีวิทยาการท่ีดีเปนเครื่องใชประกอบการ อยาง
ที่สาม ผูประกอบการตองมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพงพินิจอยางละเอียดรอบคอบในการทํางาน อยางที่สี่ 
ตองรูจักทํางานใหพอเหมาะ พอดี และพอควรแกงานและแกประโยชนที่พึงประสงค ปจจัยแหงความเจริญ
ดังกลาวนี้ จะประกอบพรอมกันขึ้นมิได หากบุคคลไมพยายามศึกษาอบรมตนเองดวยตนเองอยูเปนนิตย บัณฑิต
แตละคนจึงควรอยางยิ่งที่จะไดตั้งใจฝกฝนตนเองใหมีปญญาความสามารถพรอมทั้งพยายามใชศิลปะวิทยาการที่มี
อยู ประกอบกิจการงานดวยความเพงพินิจ ดวยความฉลาดรอบคอบใหพอดีพอเหมาะแกงานแตละชิ้นแตละอยาง
ความเจริญวัฒนาของงานของตัวเอง และของประเทศชาติจะไดเกิดขึ้น ตามที่ตั้งใจปรารถนา…” 
 
 



 

-5- 

 

สรุป 
   มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐานจึงเปนสาระสําคัญอยางยิ่ง ที่บุคลากรทุกคนในเทศบาลตําบล 
รูสะมิแล พึงไดศึกษายึดถือปฏิบัติใหถูกตอง เพราะจะสงผลใหตัวเอง องคการบริหารสวนตําบล และประชาชน 
ไดรับผลประโยชนสรางความภูมิใจเกิดข้ึนกับทองถ่ิน นําความเจริญความมั่นคงและความเปนศักดิ์ศรีมาใหสังคม
ทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบล ของเราและเปนที่ยอมรับ ชื่นชม และกลาวขวัญที่ดีตลอดไปการปฏิบัติตาม
มาตรฐานขางตนนั้นไมใชเรื่องยากเย็นและซอนเรนแตอยางใดเพียงแตใหมีศรัทธา บริหารจัดการใหถูกตองอยาง
สม่ําเสมอ คงเสนคงวา ก็จะบรรลุเปาหมายไดแนนอน 
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กรอบแนวทางการเสรมิสรางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
 

พฤติกรรมที่พึงประสงค มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอยาง 
แนวทางปฏิบัติ  

ตัวอยางตัวชี้วัดขั้นตน 
เพื่อการประเมินผล 

- เพื่อปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ 
1. มีความซื่อสัตย  
2. มีความสุจริต 
3. การใชอํานาจและหนาที่
ในทางที่ถูกตอง 
4. มีความโปรงใส  
5. มีความพรอมและยินดีใหม ี
การตรวจสอบ 

 
 
1. พงึปฏิบัติหนาที่ดวยความ 
ซื่อสัตย สุจรติ และมีความ 
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- มีการปฏิบัตหินาที่อยางตรงไป 
ตรงมา โดยคํานึงถึงประโยชนของ
ทางราชการและประชาชน 
- การไมใชตําแหนงหนาที่หา 
ผลประโยชน 

 

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

 
 
1. จํานวนขอทักทวงรองเรียนของ
บุคคลภายนอกวาไมปฏิบัตติามระเบียบ 
กฎหมาย มต ิค.ร.ม. ฯลฯ 
2. จํานวนเรื่องท่ีถูกรองเรียนวาทจุริต
และประพฤติมิชอบ 
3. จํานวนขาราชการท่ีถูกลงโทษ 
ดําเนินการทางวินัย 
4. รอยละของผูรับบริการท่ีมีความ 
พึงพอใจตอการใหบริการของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5. จํานวนขอรองเรียนของประชาชน 
ผูรับบริการที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
6. จํานวนผูปฏิบัติงานที่ถูกตรวจสอบ
วาร่ํารวยผิดปกต ิ
7. รอยละของผูปฏิบตัิงานโดยยึดหลัก
พระบรมราโชวาท 
8. จํานวนผูรองเก่ียวกับพฤต-ิกรรมการ
ทุจริตของผูบังคบับัญชา 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอยาง 
แนวทางปฏิบัติ  

ตัวอยางตัวชี้วัดขั้นตน 
เพื่อการประเมินผล 

  
1. พึงปฏิบัติหนาที่อยาง 
เปดเผย โปรงใส พรอมให 
ตรวจสอบ 

 
- มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
แผนการทํางาน และการมอบหมาย
งานที่ชัดเจน โดยสามารถแจงลําดบั
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงาน 
และระยะเวลาแลวเสร็จใหแกผูมา
ติดตอราชการ 
ไดทราบ เพ่ือสามารถตรวจสอบ
และตดิตามได 
- มีการตั้งคณะทํางานหรือ 
คณะกรรมการที่ประกอบดวย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาชน ในการตรวจสอบ 
การดําเนินงานของเจาหนาที ่
และหนวยงาน 
- มีการเปดเผยขอมลูขาวสารที่เปน
ประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวย
ภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงาย 
 

 
1. ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการ 
2. การเปดเผยขอมูลขาวสารและ 
การปฏิบัตติาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร 
3. มีคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที ่
และคูมือการตดิตองานของประชาชน 
4. ประชาสัมพันธการปฏิบัติงาน 
ใหประชาชนทราบทุกขั้นตอน 
5. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนการ
ทํางานมอบหนาที่ชัดเจน และมีการ
จัดทําหนังสือแนะนําการตดิตอราชการ 
6. กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัตงิานให
ชัดเจนและแจงใหประชาชนทราบ 
7. มีการสรุปผลงานประจําป 
8. ผูบังคับบัญชาตองติดตามการปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง 
 

 
1 จํานวนประชาชนท่ีมีสวนรวมใน 
การตัดสินใจ 
2 จํานวนสื่อที่ใชในการเผยแพร  
เชน วารสาร , หอกระจายขาว , ฯลฯ 
3 รอยละของจํานวนขอมูลขาวสารท่ี
ประชาชนควรทราบทีไ่ดมีการประกาศ
ในท่ีสาธารณะ 
4 จํานวนคูมือการปฏิบัติงานและ 
การติดตองานที่ไดมีการจดัทําขึ้นในแต
ละงาน 
5 รอยละของขอเรียกรองท่ีมีตอ 
การปฏิบัติงานขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น 
6 อัตรารอยละที่เพ่ิมข้ึนของความ 
พึงพอใจของผูใชบริการ 
7 ความถี่ในการติดตามของ 
ผูบังคับบัญชา 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอยาง 
แนวทางปฏิบัติ  

ตัวอยางตัวชี้วัดขั้นตน 
เพื่อการประเมินผล 

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

 
 
 
3.พึงใหบริการดวยความเสมอ
ภาค สะดวก รวดเร็ว  
มีอัธยาศัยไมตร ีและตรงตอ
เวลา 

 
 
 
- การใหบริการที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันอยางเสมอภาค ทั่วถึง เปน
ธรรม 
- การใหบริการดวยความสะดวก
รวดเร็ว และตรงตอเวลา 
- การใหบริการดวยความเต็มใจ  
ยิ้มแยม แจมใส และรักษา
ประโยชนแกผูมารับบริการทุกคน 

 
 
 
1. กําหนดหลักเกณฑและมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานใหชัดเจน และ
ประกาศ 
ใหประชาชนรับทราบ 
2 นําระบบ one stop service มา
ใช 
3 ลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
4 กระจายอํานาจการตัดสินใจ 
5 การใหบริการนอกสถานที่ในบาง
ลักษณะงาน 
6 จัดระบบการรับบริการกอน-หลัง 
7 จัดเจาหนาที่ประชาสัมพันธและ
บริการหรือตรวจสอบเบ้ืองตน 
8 นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช 
9 สรางมาตรการจูงใจในการตรงตอ
เวลา 
 

 
 
 
1 รอยละของผลงานทีสํ่าเรจ็ตามระยะเวลา
มาตรฐาน 
2 รอยละของผูรับบริการท่ีมีความ 
พึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาที ่
3 จํานวนระยะเวลาในการใหบริการที่เร็ว
ขึ้นกวาเดิม 
4 รอยละของผูบริหารท่ีมีความ 
พึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ 
เจาหนาที ่
5 รอยละของระบบบริการที่มีการใชบัตร
คิว 
6 จํานวนจุดใหบริการตรวจเอกสารกอน
หรือแจกเอกสาร แผนพับแก 
ผูรับบริการที่เพ่ิมขึ้น 
7 รอยละของบุคลากรที่มีความสามารถ
ปฏิบัติงานกับอุปกรณ/เทคโนโลยสีมัยใหม
ได 
8 จํานวนผูไดรับรางวัลที่เพ่ิมข้ึนในการตรง
ตอเวลา 
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เพื่อการประเมินผล 

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

 
4 พึงปฏิบัติหนาที่โดยมุง 
ผลสัมฤทธ์ิของงานและ 
ความคุมคา 

 
- การปฏิบัติหนาที่ใหแลวเสร็จตาม
กําหนดและบรรลุเปาหมายที่วางไว 
- การปฏิบัติหนาทีโ่ดยคํานึงถึง 
ผลลัพธและผูมารับบริการ โดย 
อยูภายใตขอบเขตของระเบียบ 
กฎหมาย 
 
- การใชทรัพยากรอยางประหยัด  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
คุมคาทั้งในสวนของการใชเงนิ และ
ใชเวลา 

 
1 การปฏิบัติงานใหแลวเสรจ็ตามกําหนด
และบรรลเุปาหมาย 
2 ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
3 พัฒนาบุคลากรใหเปลีย่นทัศนคต ิ
ในการปฏิบัติงาน 
4 การประเมินผลโครงการทั้งกอนและ
หลังการทําโครงการ 
5 ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลลัพธ 
ภายใตระเบียบกฎหมาย 
6 กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค 
ในการปฏิบัติงานใหชัดเจน 
7 กําหนดรางวัลและ/หรือ 
คาตอบแทนตามผลงาน 
8 การใชทรัพยากรอยางประหยดั  
มีประสิทธิภาพ 
9 มีการประเมินผลเปนระยะๆ  
โดยการตั้งในรูปคณะกรรมการชุมชน 
10มีการสงเสริมใหรางวัลแกพนักงานที่
ปฏิบัติหนาทีไ่ดสัมฤทธ์ิผลตาม
เปาประสงค 
 
 
 
 
 
 

 
1 รอยละของผลผลติ/ผลลัพธที่บรรลุ
วัตถุประสงคหรือพันธกิจ 
2 รอยละของคาใชจายที่ลดลง  
โดยไดรับปริมาณงานและคณุภาพ 
งานเทาเดิมหรือเพ่ิมขึ้น 
3 รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาในหลักสูตรการปรับเปลี่ยน 
ทัศนคต ิ
4 จํานวนโครงการที่บรรล ุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของ 
โครงการ 
5 จํานวนงานที่ปฏิบัตสิําเร็จภายใต
ระเบียบกฎหมาย 
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5 .พึงดํารงตนใหตั้งม่ันใน 
ศีลธรรม และพัฒนาทักษะ 
ความรู ความสามารถ และ 
ตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
 

 
- การศึกษาหาความรูที่ทันสมัย  
ที่เปนการพัฒนาทางวิชาการ  
และพัฒนาจิตใจของตนเองอยูเสมอ
ดวยวิธีการพัฒนารูปแบบตางๆ เชน 
การเขารวมอบรม ประชุม สัมมนา 
และการศึกษาดวยตนเอง เปนตน 

 
1 เปดโอกาสใหพนักงานไดรับการ 
ฝกอบรมพัฒนาดานจิตใจ ความรู  
และทักษะ 
2 กําหนดแผนงานการเขารับการ 
ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
ฃ3 ตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
4 มุงเนนเทคนิคการฝกอบรมใหเกิด
ความรูและความตระหนัก 
5 เปดโอกาสใหพนักงานไปศึกษา 
ดูงาน 
6 เจาหนาทีม่ีการศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง 
7 หมุนเวียนการปฏิบตัิหนาที่เพ่ือ 
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
1 จํานวนบุคลากรที่ผานการ 
ฝกอบรมหลักสตูรท่ีเก่ียวของกับ 
หลักศีลธรรมและการปฏิบัติในหนาที ่
2 จํานวนครั้งเฉลี่ยในการฝกอบรมตอ
คนตอป 
3 จํานวนคนที่ผานการอบรม 
4 จํานวนครัง้ท่ีศึกษาดูงาน 
5 จํานวนเจาหนาที่ศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง  
6 ความพึงพอใจของพนักงานและ 
ผูรับบริการ 
7.จํานวนคาใชจายในการบริหารงาน
บุคคลลดลง 

 

 


