
 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก  โทร 0-4405-6005 

ที ่ ชย 80501/215  วันที ่  5 พฤศจิกำยน 2561                                       

เรื่อง  รำยงำนผลกำรจัดท ำมำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562                              
 

เรียน  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก 
         เรื่องเดิม 
  ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก ได้แต่งตั้งคณะท ำงำนจัดท ำมำตรฐำนทำง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำมระเบียบวำระ
กำรประชุมเมื่อวันที่ 5 ตุลำคม 2561 โดยก ำหนดให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคกจัดท ำมำตรฐำน
ทำงคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมืองและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เพ่ือป้องกันกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติหน้ำที่ จงึต้องมีกำรพิจำรณำร่ำงมำตรฐำนฯดังกล่ำวนี้ขึ้น 
และด ำเนินกำรสรุปกำรประชุมและจัดท ำเป็นมำตรฐำนเสนอให้ผู้บริหำรพิจำรณำ และบรรจุในแผนอัตรำก ำลัง
พนักงำนส่วนต ำบล พนักงำนจ้ำง ประจ ำปีต่อไป นั้น 

ข้อเท็จจริง 
  บัดนี้ คณะกรรมกำรฯ ได้ด ำเนินกำรสรุปรำยละเอียดเพื่อเสนอผู้บริหำรเรียบร้อยแล้ว      โดย
วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม  มีผลต่อข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงด ำรงตน 
ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต และมีควำมรับผิดชอบ 

2. เพ่ือให้ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติ 
หน้ำที่รำชกำรด้วยควำมอุตสำหะ เอำใจใส่ ระมัดระวังรักษำประโยชน์ของทำงรำชกำร อย่ำงเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถ 

3. เพ่ือให้ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติ 
ตนต่อเพ่ือนร่วมงำน ด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย รักษำควำมสำมัคคี และไม่กระท ำกำรอย่ำงใดที่กลั่นแกล้งกัน 

4. เพ่ือให้ข้ำรำชกำร พนักงำน  และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงต้อนรับ 
ให้ควำมสะดวก  ให้ควำมเป็นธรรม และกำรสงเครำะห์ แก่ประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำรเกี่ยวกับหน้ำที่ของตน  
โดยไม่ชักช้ำและด้วยควำมสุภำพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยำม กดข่ีหรือข่มแหงประชำชนผู้มำติดต่อรำชกำร 

5. เพ่ือให้ข้ำรำชกำร  พนักงำน  และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พึงพัฒนำ 
ทักษะควำมรู้ ควำมสำมำรถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีกำรพัฒนำพนักงำนส่วนต ำบลให้มีประสิทธิภำพ
ต่อไป 
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 ข้อเสนอแนะ 
   เห็นควรพิจำรณำเห็นชอบอนุมัติมำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรมขององค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองบัวโคก ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 เพ่ือจะได้ด ำเนินกำรจัดท ำตั้งทีมงำนในกำรเผยแพร่
ประชำสัมพันธ์  ให้พนักงำนทุกคนในองค์กรมีจิตส ำนึกในกำรบริกำรประชำชน และเผยแพร่ให้ประชำชนทรำบ  
แล้วให้ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมมำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
   1.  กำรติดประกำศมำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรมในส ำนักงำนเพ่ือให้พนักงำนหรือ
ประชำชนที่มำติดต่อรำชกำรทรำบ และเห็นได้อย่ำงชัดเจน 
   2.  กำรติดประกำศมำตรฐำนคุณธรรมจริยธรรมบนท ำงำนของบุคลำกรในองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบล 
   3.  กำรประชำสัมพันธ์ทำงเว็บไซต์ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
   และด ำเนินกำรติดตำมประเมินผลและสรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมดังกล่ำว เพ่ือน ำมำ
พิจำรณำเพื่อปรับปรุงแก้ไข เสนอแนะให้ผู้บริหำรทรำบต่อไป 

   จึงเรียนมำเพ่ือโปรดพิจำรณำเพ่ือได้ด ำเนินกำรต่อไป 

      
(ลงชื่อ)       ปวิศรำ  จันทร์กลำง 

      (นำงสำวปวิศรำ  จันทรก์ลำง) 
       นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร   

 
(ลงชื่อ)          ยุพิน  มีหมู่ 

      (นำงยุพิน  มีหมู่) 
         ปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก 

 
............................................................................................................................. ..................................................
................................................................................. ..............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................. 

 
(ลงชื่อ)             สุขสันต์  ช ำนำญกุล  

       (นำยสุขสันต์  ช ำนำญกลุ) 
                       นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองบัวโคก 
 
 



กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองบัวโคก 
อ าเภอจัตุรัส  จังหวัดชัยภูมิ 

 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

-เพื่อป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
1.มีควำมซื่อสัตย์ 
2.มีควำมสุจริต 
3.กำรใช้อ ำนำจและหน้ำที่ในทำงที่
ถูกต้อง 
4.มีควำมโปร่งใส 
5.มีควำมพร้อมและยินดี ให้มีกำร
ตรวจสอบ 

 
 
1.พึงปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์  
สุจริต  และมีควำมรับผิดชอบ 

 
 
-มีกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงตรงไปตรงมำ 
โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำงรำชกำร
และประชำชน 
- ก ำ ร ไ ม่ ใ ช้ ต ำ แ ห น่ ง ห น้ ำ ที่ ห ำ
ผลประโยชน์ 

 
 
1.กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดถือระเบียบ
กฎหมำย หนังสือสั่งกำรมติ ครม. หรือ
วิชำชีพ 
2.กำรไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำที่แสวงหำ
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 
3.กำรปฏิบัติงำนโดยยึดหลักตำมพระ
บรมรำโชวำท 
4.ผู้บังคับบัญชำต้องปฏิบัติตนเป็น
ตัวอย่ำงในควำมซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
5.ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่น ำของ
รำชกำรไปใช้เป็นทรัพย์สินส่วนตัว 

 
 
1.จ ำนวนข้อทักท้วงร้องเรียนของ
บุ คคลภำยนอกว่ ำ ไ ม่ ปฏิ บั ติ ต ำม
ระเบียบ กฎหมำย มติ ครม.ฯลฯ 
2.จ ำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนว่ำทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3.จ ำนวนข้ ำรำชกำรที่ ถูกลงโทษ
ด ำเนินกำรทำงวินัย 
4.ร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีควำมพึง
พอใจต่อกำรให้บริกำรของ อปท. 
5.จ ำนวนข้อร้องเรียนของประชำชน
ผู้รับบริกำรที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง 
6.จ ำนวนผู้ปฏิบัติงำนท่ีถูกตรวจสอบว่ำ
ร่ ำรวยผิดปกติ 
7.ร้อยละของผู้ปฏิบัติงำนโดยยึดหลัก
พระบรมรำโชวำท 
8.จ ำนวนผู้ร้องเกี่ยวกับพฤติกรรมกำร
ทุจริตของผู้บังคับบัญชำ 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

 1.พึงปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเปิดเผยโปร่งใส  
พร้อมให้ตรวจสอบ 

-มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน แผนกำร
ท ำงำน และกำรมอบหมำยที่ชัดเจน 
โดยสำมำรถแจ้งล ำดับขั้นตอนกำร
ปฏิ บั ติ ง ำ น  ผู้ ปฏิ บั ติ ง ำน    แ ล ะ
ระยะเวลำแล้วเสร็จให้แก่ผู้มำติดต่อ
ร ำ ช ก ำ ร ไ ด้ ท ร ำ บ  เ พื่ อ ส ำ ม ำ ร ถ
ตรวจสอบและติดตำมได้ 
- มี ก ำ ร ตั้ ง ค ณ ะ ท ำ ง ำ น ห รื อ
คณะกรรมกำรที่ประกอบด้วยภำครัฐ 
ภำคเอกชน และภำคประชำชน ในกำร
ตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของเจ้ำหน้ำที่
และหน่วยงำน 
-มีกำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่ เป็น
ประโยชน์อย่ำงตรงไปตรงมำด้วยภำษำ
ที่ชัดเจนและเข้ำใจง่ำย 

1.ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรก ำหนด
นโยบำย แผนงำน โครงกำร 
2.กำรเปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรและกำร
ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. ข้อมูลข่ำวสำร 
3.มีคู่มือกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
และคู่มือกำรติดต่องำนของประชำชน 
4.ประชำสัมพันธ์กำรปฏิบัติงำนให้
ประชำชนทรำบทุกข้ันตอน 
5.มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน แผนกำร
ท ำงำนมอบหน้ำที่ชัดเจน และมีกำร
จัดท ำหนงัสือแนะน ำกำรติดต่อรำชกำร 
6.ก ำหนดระยะเวลำในกำรปฏิบัติงำน
ให้ชัดเจนและแจ้งให้ประชำชนทรำบ 
7.มีกำรสรุปผลงำนประจ ำปี 
8.ผู้บังคับบัญชำต้องติดตำมกำรปฏิบัติ
อย่ำงต่อเนื่อง 

1.จ ำนวนประชำชนที่มีส่วนร่วมในกำร
ตัดสินใจ 
2.จ ำนวนสื่อที่ใช้ในกำรเผยแพร่ เช่น 
วำรสำร, หอกระจำยข่ำว, ฯลฯ 
3.ร้อยละของจ ำนวนข้อมูลข่ำวสำรที่
ประชำชนควรทรำบที่ได้มีกำรประกำศ
ในที่สำธำรณะ 
4.จ ำนวนคู่มือกำรปฏิบัติงำนและกำร
ติดต่องำนที่ได้มีกำรจัดท ำขึ้นในแต่ละ
งำน 
5.ร้อยละของข้อเรียกร้องที่มีต่อกำร
ปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
6.อัตรำร้อยละที่เพิ่มขึ้นของควำมพึง
พอใจของผู้ใช้บริกำร 
7 . ค ว ำ ม ถี่ ใ น ก ำ ร ติ ด ต ำ ม ข อ ง
ผู้บังคับบัญชำ 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

-เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
1.ปฏิบัติงำนด้วยควำมเสมอภำคและ
เป็นธรรมต่อพนักงำนและประชำชน 
2.กำรปฏิบัติงำนต้องค ำนึงถึงควำมพึง
พอใจของประชำชนผู้รับบริกำร 
3 . มี ค ว ำ ม ก ร ะ ตื อ รื อ ร้ น ใ น ก ำ ร
ปฏิบัติงำน 
4.มีอัธยำศัยไมตรีต่อผู้มำรับบริกำร 
5.มีควำมรอบรู้และควำมเช่ียวชำญใน
งำนท่ีท ำ 
6.มีประสิทธิภำพและประสิทธิผลใน
กำรปฏิบัติงำน 
7.ปฏิบัติงำนด้วยกำรใช้ทรัพยำกรอยำ่ง
ประหยัดเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

 
 
3.พึงให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค 
สะดวก รวดเร็ว มีอัธยำศัยไมตรี และ
ตรงต่อเวลำ 

 
 
-กำรให้บริกำรที่เป็นมำตรฐำนเดียวกัน
อย่ำงเสมอภำคทั่วถึงเป็นธรรม 
-กำร ให้บริ ก ำรด้ วยควำมสะดวก 
รวดเร็ว และตรงต่อเวลำ 
 
 
-กำรให้บริกำรด้วยควำมเต็มใจ  ยิ้ม
แย้ม  แจ่มใส  และรักษำประโยชน์แก่ผู้
มำรับบริกำรทุกคน 

 
 
1.ก ำหนดหลักเกณฑ์และมำตรฐำนใน
กำรปฏิบัติงำนให้ชัดเจน และประกำศ
ให้ประชำชนรับทรำบ 
2.น ำระบบ one stop  มำใช้ 
3.ลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน 
4.กระจำยอ ำนำจกำรตัดสินใจ 
5.กำรให้บริกำรนอกสถำนที่ในบำง
ลักษณะงำน 
6.จัดระบบกำรรับบริกำรก่อน-หลัง 
7.จัดเจ้ำหน้ำที่ประชำสัมพันธ์และ
บริกำรหรือตรวจสอบเบื้องต้น 
8.น ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ 
9.สร้ำงมำตรกำรจูงใจในกำรตรงต่อ
เวลำ 

 
 
1.ร้อยละของผลงำนที่ส ำ เร็จตำม
ระยะเวลำมำตรฐำน 
2.ร้อยละของผู้รับบริกำรที่มีควำมพึง
พอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 
3.จ ำนวนระยะเวลำในกำรให้บริกำรที่
เร็วข้ึนกว่ำเดิม 
4.ร้อยละของผู้บริหำรที่มีควำมพึง
พอใจต่อกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี 
5.ร้อยละของระบบบริกำรที่มีกำรใช้
บัตรคิว 
6.จ ำนวนจุดให้บริกำรตรวจเอกสำร
ก่อนหรือแจกเอกสำร แผ่นพับแก่
ผู้รับบริกำรที่เพิ่มขึ้น 
7 . ร้ อ ย ล ะ ข อ ง บุ ค ล ำ ก ร ที่ มี
ควำมสำมำรถปฏิบัติงำนกับอุปกรณ์/
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
8.จ ำนวนผู้ได้รับรำงวัลที่เพิ่มขึ้นในกำร
ตรงต่อเวลำ 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

8.เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม
รับรู้ ร่วมคิด และร่วมท ำให้บุคคลผู้มี
ส่วนได้เสียหรือส่วนเกี่ยวข้องเกิดกำร
ยอมรับก่อนและหลังด ำเนินกำรที่มี
ผลกระทบต่อส่วนร่วม 
9.รักษำ/ภูมิใจในเกียรติและศักดิ์ศรี
ของกำรเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำน
ส่วนท้องถิ่น 

4.พึงปฏิบัติหน้ำที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงำนและควำมคุ้มค่ำ 

-กำรปฏิบัติหน้ำที่ ให้แล้วเสร็จตำม
ก ำหนดและบรรลุเป้ำหมำยที่วำงไว้ 
-กำรปฏิบัติหน้ำที่โดยค ำนึงถึงผลลัพธ์
และผู้มำรับบริกำร  โดยอยู่ภำยใต้
ขอบเขตของระเบียบกฎหมำย 
-กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดมี
ประสิทธิภำพ  ประสิทธิผล  และคุ้มค่ำ
ทั้งในส่วนของกำรใช้เงินและใช้เวลำ 

1.กำรปฏิบัติ งำนให้แล้วเสร็จตำม
ก ำหนดและบรรลุเป้ำหมำย 
2.ปรับปรุงวิธีกำรปฏิบัติงำน 
3.พัฒนำบุคลำกรให้เปลี่ยนทัศนคติใน
กำรปฏิบัติงำน 
4.กำรประเมินผลโครงกำรทั้งก่อนและ
หลังกำรท ำโครงกำร 
5.ปฏิบัติ งำนโดยค ำนึ งถึ งผลลัพธ์
ภำยใต้ระเบียบกฎหมำย 
6.ก ำหนดเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
ในกำรปฏิบัติงำนให้ชัดเจน 
7.ก ำหนดรำงวัลและ/หรือค่ำตอบแทน
ตำมผลงำน 
8.กำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงประหยัดมี
ประสิทธิภำพ 
9.มีกำรประเมินผลเป็นระยะๆ  โดย
กำรตั้งในรูปคณะกรรมกำรชุมชน 
10.มีกำรส่งเสริมให้รำงวัลแก่พนักงำน
ที่ ปฏิ บั ติ หน้ ำที่ ไ ด้ สั มฤทธิ์ ผ ลตำม
เป้ำประสงค์ 
 

1.ร้อยละของผลผลิต/ผลลัพธ์ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือพันธกิจ 
2.ร้อยละของค่ำใช้จ่ำยที่ลดลงโดย
ได้รับปริมำณงำนและคุณภำพงำนเท่ำ
เดิมหรือเพิ่มข้ึน 
3.ร้อยละของบุคลำกรที่ ได้รับกำร
พัฒนำในหลักสูตรกำรปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ 
4.จ ำนวนโครงกำรที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเป้ำหมำยของโครงกำร 
5.จ ำนวนงำนที่ปฏิบัติส ำเร็จภำยใต้
ระเบียบกฎหมำย 

 
 
 
 



-5- 
 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ 
มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจริยธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัติ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

 5.พึงด ำรงตนใหต้ั้งมั่นในศีลธรรม และ
พัฒนำทักษะควำมรู้  ควำมสำมำรถ  
และตนเองงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

-กำรศึกษำหำควำมรู้ที่ทันสมัยที่เป็น
กำรพัฒนำทำงวิชำกำรและพัฒนำจิตใจ
ของตนเองอยู่เสมอด้วยวิธีกำรพัฒนำ
รูปแบบต่ำง ๆ  เช่น  กำรเข้ำร่วมอบรม  
ประชุม  สัมมนำ  และกำรศึกษำด้วย
ตนเอง  เป็นต้น 

1.เปิดโอกำสให้พนักงำนได้รับกำร
ฝึกอบรมพัฒนำดำ้นจิตใจ  ควำมรูแ้ละ
ทักษะ 
2.ก ำหนดแผนงำนกำรเข้ำรับกำร  
ฝึกอบรม  สมัมนำ  และศึกษำดูงำน 
3.ต้องพัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู ้
4.มุ้งเน้นเทคนิคกำรฝึกอบรมให้เกิด
ควำมรู้และควำมตระหนัก 
5.เปิดโอกำสให้พนักงำนไปศึกษำดูงำน 
6.เจ้ำหน้ำที่มีกำรศึกษำหำควำมรูด้้วย
ตนเอง 
7.หมุนเวียนกำรปฏิบัติหน้ำท่ีเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภำพ 

1.จ ำนวนบุคลำกรทีผ่่ำนกำรฝึกอบรม
หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับหลักศีลธรรม
และกำรปฏิบัติในหน้ำท่ี 
2.จ ำนวนครั้งเฉลี่ยในกำรฝึกอบรมต่อ
คนต่อป ี
3.จ ำนวนคนที่ผำ่นกำรอบรม 
4.จ ำนวนครั้งท่ีศึกษำดูงำน 
5.จ ำนวนเจำ้หน้ำท่ีศึกษำหำควำมรู้
ด้วยตนเอง 
6.ควำมพึงพอใจของพนักงำนและ
ผู้รับบริกำร 
7.จ ำนวนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน
บุคคลลดลง 
 
 
 
 



 


