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ค าน า 
 
 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไก
หลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นทั้งยังมีหน้าที่
และความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติ
ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนหากข้าราชการพนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีจิตส านึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพ่ือ
คุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติโดยน้อมน าพระราชจริยวัตรพระราชกรณียกิจและอันเชิญพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่าง
เต็มก าลังความสามารถแล้วย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่ งรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย ได้ ให้ สิทธิ เสรีภาพและการมีส่ วน  
ร่วมในการปกครอง ของประชาชนตลอดจนเพ่ิมอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากขึ้น โดย
มีบทบัญญัติให้การใช้อ านาจรัฐเป็นโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตส านึกใน
การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐจึงก าหนด 
 
 บทบัญญัติในมาตรา ๗๗ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม กล่าวคือ“รัฐต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการ และพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมืออันส าคัญ
ยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีหลั กการและแนวทาง
ประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสมน ามาซึ่งประสิทธิภาพประสิทธิผลความพอใจความผาสุกของ
ประชาชนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติ
ปฏิบัติเองทุกคน 
 
  
            องค์การบริหารส่วนต าบลสิชล 
                     กุมภาพันธ์  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สารบัญ 
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• ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม      1 
ของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล 
• มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง อบต.สิชล         2-3 
• กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม                              4-10 
ในองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล 
ภาคผนวก   
• ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐาน   
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
• ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล ที่  13/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือ   
จัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 

 



มาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรม 
ของพนักงานส่วนต าบล และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล 

- - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

ส านักงาน ก.พ. ได้สรุปความหมายของค าว่า “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง
“สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายในโดยรู้ได้เฉพาะตนและการถือเอาเป็นหลัก
เทียบทางข้อความประพฤติปฏิบัติ หรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติท่ีคนในสังคมนั้นองค์กรนั้น หรือส่วน
ราชการนั้นได้ยอมรับนับถือกันมาหรือได้ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติร่วมกันข้อความ
ประพฤติอะไรเป็นสิ่ งที่ ดี  อะไรเป็นสิ่ งที่ ชั่ ว  ข้อความประพฤติอะไรถู ก อะไรผิด และอะไรควรท า              
อะไรไม่ควรท า” 

โดยสรุป“มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่องค์กร
ประมวลขึ้นให้สมาชิกใช้ยึดปฏิบัติเพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของคนในองค์กรหรืออาชีพเดียวกันให้
อยู่ในความถูกต้องดีงาม” 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.ก.ถ.)  ด้านมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมใน ก.ถ. ได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาท้องถิ่น
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการจากองค์กร
ปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 
 1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตเสียสละและมีความ
รับผิดชอบหมายถึง 

- มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน 
- การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ 
- มีความมีความรับผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าที่ 
 

 2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบหมายถึง 
  - มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการท างานและการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้งล าดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน และระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพื่อสามารถตรวจสอบและ
ติดตามได ้

-มีการติดตั้งคณะท างานหรือคณะกรรมการที่ภาคประชาชน ในการตรวจสอบด าเนินงานขอเจ้าหน้าที่
และหน่วยงาน 

- มี ก า ร เปิ ด เผ ย ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ เป็ น ป ร ะ โย ช น์ อ ย่ า ง ต ร ง ไป ต ร ง ม า ด้ ว ย ภ า ษ า ที่ 
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

 



3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก หมายถึง        

 - การให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม 
- การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 

- การให้บ ริการด้ วยความเต็ ม ใจ  ยิ้ มแย้ม  แจ่ม ใสและรักษาประโยชน์ แก่ผู้ ม ารับบริการทุ กคน 
 4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า หมายถึง  

- การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตามก าหนดและบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ 
 - การปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบ กฎหมาย 
 - การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มทั้งในส่วนของการใช้เงิน       
และใช้เวลา 
 5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ หมายถึง      
  - การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่เสมอ   
ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล 
  

พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดขั้นต้นเพ่ือการ

ประเมินผล 

- เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 
1. มีความซื่อสัตย์ 
2. มีความสุจริต 
3. การใช้ อ านาจ
และหน้าที่ในทางท่ี
ถูกต้อง 
4. มีความพร้อม
และยินดี 
ให้มีการตรวจสอบ 
5. มีความโปร่งใส 
  
 

1. พึงด ารงตนให้ 
ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 
 

- มีการปฏิบัติหน้าที่
อย่ างตรงไปตรงมา 
โดยค านึงถึงประโยชน์
สุขประชาชน 
- การไม่ ใช้ต าแหน่ ง
หน้าที่หาผลประโยชน์ 
- มีความรับผิดชอบ
ต่ อต าแห น่ งห น้ าที่ 
 

1. การปฏิบัติหน้าที่
โด ยยึ ด ถื อ ระ เบี ยบ 
ก ฎ ห ม าย  ห นั ง สื อ   
สั่งการ มติ ค.ร.ม.หรือ
วิชาชีพ 
2. การไม่ใช้ต าแหน่ง
ห น้ า ที แ ส ว ง ห ผ ล
ประโยชน์โดยมิชอบ 
3. การปฏิบัติงานโดย
ยึ ด ห ลั ก ต า ม พ ร ะ    
บ รม รา โช ว าท เป็ น
ตัวอย่าง 
4. ผู้บังคับบัญชาต้อง
ปฏิบัติตน 
5. ควบ คุ ม อุปกรณ์
เครื่องใช้ไม่น าของ 
ราชการไปใช้เป็น 
ท รั พ ย์ สิ น ส่ ว น ตั ว 
 

1. จ านวนข้อทักท้วง
ร้องเรียนของ
บุคคลภายนอกว่าไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย ค.ร.ม. ฯลฯ 
2. จ านวนเรื่องท่ีถูก
ร้องเรียนว่าทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
3. จ านวนข้าราชการที่
ถูกลงโทษ 
4. ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
5. จ านวนข้อร้องเรียน
ของประชาชน
ผู้รับบริการที่เพ่ิมข้ึน
หรือลดลง 
 

 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล 
 

พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดขั้นต้นเพ่ือการ
ประเมินผล 

  
  

 2. พึงปฏิบัติหน้าที่
อย่างเปิดเผย 
โปร่งใส พร้อมให้ 
ตรวจสอบ 
  

- มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานแผน 
การท างาน และการ
มอบหมายงานที่
ชัดเจน โดยสามารถ
แจ้งล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
ผู้ปฏิบัติงานและ
ระยะเวลาแล้ว 
เสร็จให้แก่ผู้มาติดต่อ
ราชการได้ทราบ เพ่ือ
สามารถตรวจสอบ 
และติดตามได้ 
 

1. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการ 
ก าหนดนโยบาย
แผนงานโครงการ 
2. การเปดิเผยข้อมูล
ข่าวสารและ 
การปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูล 
ข่าวสาร 
3. มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่และคู่มือ
การติดต่อของ 
ประชาชน 
 

6. จ านวนผู้ปฏิบัติงาน
ที่ถูกตรวจสอบว่า
ร่ ารวยผิดปกติ 
7. ร้อยละของผู้ปฏิบัติ
โดยยึดหลักพระบรม
ราโชวาท 
8. จ านวนผู้ร้อง
เกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ทุจริตของ
ผู้บังคับบัญชา 
1. จ านวนประชาชนที่
มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 
2. จ านวนสื่อที่ใช้ใน
การเผยแพร่ 
เช่น วารสาร หอ
กระจายข่าว ฯลฯ3.
ร้อยละของจ านวน
ข้อมูลข่าวสารที่
ประชาชนควรทราบที่
ได้มีการประกาศในที่
สาธารณะ 
4. จ านวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานและติดต่อ
งานที่ได้มีการจัดท าข้ึน
ในแต่ละงาน 

 
 
 
 
 
 



 
กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล 
  

พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดขั้นต้นเพ่ือการ

ประเมินผล 

  
  

  

- มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่ 
เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วย
ภาษาท่ีชัดเจนและ
เข้าใจง่าย 
  

4. ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงานให้
ประชาชนทราบทุก
ขั้นตอน 
5. มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน 
แผนการท างาน
มอบหมายหน้าที่ 
ชัดเจนและมีการจัดท า
หนังสือ 
แนะน าการติดต่อ
ราชการ 
6. ก าหนดระยะเวลา
ในการ 
ปฏิบัติงานให้ชัดเจน
และแจ้งให้ 
ประชาชนทราบ 
7. มีการสรุปผลงาน
ประจ าปี 
8. ผู้บังคับบัญชาต้อง
ติดตามการ 
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 
  
  
  

5. ร้อยละของข้อ
เรียกร้องที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. อัตราร้อยละที่
เพ่ิมข้ึนของความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 
7. ความถี่ในการ
ติดตามของ 
ผู้บังคับบัญชา 
  

  
  
  
 
 
 
 



 
กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล 

 
พฤติกรรมที่พึง

ประสงค์ 
มาตรฐานทาง

คุณธรรมจริยธรรม 
ความหมาย แนวทางปฏิบัติ 

ตัวชี้วัดขั้นต้นเพ่ือ
การประเมินผล 

- เพื่อเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานด้วย
ความเสมอภาคและ
เป็นธรรมต่อพนักงาน
และประชาชน 
2. การปฏิบัติงานต้อง
ค านึงถึงความพึงพอใจ
ของประชนชน
ผู้รับบริการ 
3. มีความ
กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 
  
 

3. พึงให้บริการด้วย
ความ 
เสมอภาค สะดวก 
รวดเร็ว 
มีอัธยาศัยไมตรี โดย
ยึด 
ประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดผลสัมฤทธิ์
ของงาน 
 

- การให้บริการที่เป็น
มาตรฐาน 
เดียวกันอย่างเสมอ
ภาคท่ัวถึงเป็นธรรม 
- ให้การบริการด้วย
ความสะดวก 
รวดเร็ว และตรงต่อ
เวลา 
- การให้บริการด้วย
ความเต็มใจ 
ยิ้มแย้ม แจ่มใส และ
รักษา 
ผลประโยชน์แก่ผู้มา
รับบริการ 
ทุกคน 
 

1. ก าหนด
หลักเกณฑ์และ 
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้ 
ชัดเจน และประกาศ
ให้ประชาชน 
ทราบ 
2. น าระบบ ONE 
STOP 
SERVICE มาใช้ 
3. ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
4. การกระจาย
อ านาจการ 
ตัดสินใจ 
5. การให้บริการ
นอกสถานที่ใน 
บางลักษณะงาน 
6. จดัระบบการรับ
บริการ 
ก่อน- หลัง 
 

1. ร้อยละของ
ผลงานที่ส าเร็จตาม 
ระยะเวลามาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน 
3. จ านวนระยะเวลา
ในการให้บริการที่เร็ว
ขึ้นกว่าเดิม 
4. ร้อยละของผู้
บริการที่มีความพึง
พอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 
5. รอ้ยละของระบบ
บริการที่มีการใช้บัตร
คิว 
6. จ านวนชุด
ให้บริการตรวจ
เอกสารก่อนหรือแจก
เอกสาร แผ่นพับ แต่
ผู้รับบริการที่เพ่ิมข้ึน 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล 
  

พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดขั้นต้นเพ่ือการ

ประเมินผล 
4. มีอัธยาศัยไมตรีต่อ

ผู้มารับบริการ 
5. มีความรอบรู้และ

ความ 
เชี่ยวชาญในงานที่ท า 
6. มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงาน 
7. ปฏิบัติงานด้วยการ

ใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดเพื่อให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

8. เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วม
รับรู้ ร่วมคิดและร่วม
ท าให้บุคคลผู้มีส่วน
ร่วมได้เสียหรือส่วน 
เกี่ยวข้องเกิดการ

ยอมรับก่อนและหลัง
ด าเนินการที่มี

ผลกระทบต่อส่วนร่วม 
 

8. พึงปฏิบัติหน้าที่
โดยยึด 

ผลสัมฤทธิ์ของงาน
อย่าง 
คุ้มค่า 

 

- การปฏิบัติงานให้
แล้วเสร็จ 

ตามก าหนดและ
บรรลุเป้าหมาย 

ที่วางไว้ 
- การปฏิบัตินาที่โดย

ค านึงถึง 
ผลลัพธ์และผู้มารับ

บริการโดย 
อยู่ภายใต้ขอบเขต

ของระเบียบ 
กฎหมาย 

 

7. จัดเจ้าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ 
และบริการหรือ

ตรวจสอบเบื้องต้น 
8. น าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ 

9. สร้างมาตรฐานการ
จูงใจในการ 
ตรงต่อเวลา  

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้ว
เสร็จตาม 

ก าหนดและบรรลุ
เป้าหมาย 

2. ปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงาน 

3. พัฒนาบุคลากรให้
เปลี่ยน 

ทัศนคติในการ
ปฏิบัติงาน 

4. การประเมินผล
โครงการทั้ง 

ก่อนและหลังการท า
โครงการ 

 

7. ร้อยละของ
บุคลากรที่มี

ความสามารถ
ปฏิบัติงานกับ

อุปกรณ์/เทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ 

8. จ านวนผู้ได้รับ
รางวัลที่เพิ่มขึ้นใน 
การตรงต่อเวลา  

1. ร้อยละของผลผล
ผลติ/ผลลัพธ์ที่ 

บรรลุวัตถุประสงค์
หรือพันธะกิจ 
2. ร้อยละของ

ค่าใช้จ่ายที่ลดลง โดย
ได้รับปริมาณงานและ
คุณภาพเท่าเดิมหรือ

เพ่ิมข้ึน 
3. ร้อยละของ

บุคลากรที่ได้รับการ 
พัฒนาในหลักสูตรการ

ปรับเปลี่ยน 
ทัศนคติ 

 
 
 
 
 
 
 



 
กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล 
  

พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดขั้นต้นเพ่ือการ

ประเมินผล 
9. รักษา/ภูมิใจใน
เกียรติและศักดิ์ศรี

ของการเป็น
ข้าราชการหรือ
พนักงานส่วน

ท้องถิ่น 
 

 - การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด 
มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

และคุ้มค่าท้ังในส่วน
ของการใช้ 

เงิน และใช้เวลา 
 

5. ปฏิบัติงานโดย
ค านึงถึงผลลัพธ์ 
ภายใต้ระเบียบ

กฎหมาย 
6. ก าหนดเป้าหมาย

และ 
วัตถุประสงค์ในการ

ปฏิบัติงานให้ 
ชัดเจน 

7. ก าหนดรางวัลและ/
หรือค่าตอบแทนตาม

ผลงานประหยัดมี 
ประสิทธิภาพ 

8. การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด 
มีประสิทธิภาพ 

9. มีการประเมินผล
เป็นระยะ ๆ 

โดยการตั้งในรูป
คณะกรรมการ 

ชุมชน 
10. มีการส่งเสริมให้

รางวัลแก ่
พนักงานที่ปฏิบัติ
หน้าที่ได้สัมฤทธิ์ 

ผลตามเป้าประสงค์ 
 

4. จ านวนโครงการที่
บรรลุ 

วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของ 

โครงการ 
5. จ านวนงานที่

ปฏิบัติส าเร็จภายใต้ 
ระเบียบกฎหมาย 

 

 
 
 
 
 



 กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลสิชล 
  

พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดขั้นต้นเพ่ือ
การประเมินผล 

 5. พึงพัฒนาทักษะ
ความรู้ 

ความสามารถและ
ตนเองให้ 

ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

- การศึกษาหา
ความรู้ที่ทันสมัยที่ 
เป็นการพัฒนาทาง

วิชาการและ 
พัฒนาจิตใจของ
ตนเองอยู่เสมอ 

ด้วยวิธีการพัฒนา
รูปแบบต่าง ๆ เช่น 
การเข้าร่วมอบรม 

ประชุม สัมมนาและ
การศึกษาด้วยตนเอง

เป็นต้น 
  
 

1. เปิดโอกาสให้
พนักงานรับการ 

ฝึกอบรม 
2. ก าหนดแผนงาน

การเข้ารับการ 
ฝึกอบรม สัมมนา และ

ศึกษาดูงาน 
3. ต้องพัฒนา

บุคลากรให้มีความรู้ 
4. มุ่งเน้นเทคนิคการ

ฝึกอบรมให้ เกิด
ความรู้และความ

ตระหนัก 
5. เปิดโอกาสให้

พนักงานไป 
ศึกษาดูงาน 

6. เจ้าหน้าที่มี
การศึกษาหาความรู้

ด้วยตนเอง 
7. หมุนเวียนการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือ

เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 
 

1. จ านวนบุคลากรที่
ผ่านการฝึกอบรม

หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับหลักศีลธรรมและ
การปฏิบัติในหน้าที่ 
2. จ านวนครั้งเฉลี่ย

ในการฝึกอบรม 
ต่อคนต่อปี 

3. จ านวนคนที่ผ่าน
การอบรม 

4. จ านวนครั้งที่
ศึกษาดูงาน 

5. จ านวนเจ้าหน้าที่
ศึกษาหาความรู้ด้วย

ตนเอง 
6. ความพึงพอใจ
ของพนักงานและ 

ผู้รับบริการ 
7. จ านวนค่าใช้จ่าย
ใจการบริหารงาน

บุคคลลดลง 
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 
 


