
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลตลาด 
เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลตลาด 

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

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้น
จากข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ ได้แก่  

๑. จึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่ อสัตย์สุจริตเสียสละและมีความ
รับผิดชอบ  

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ  
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก  
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า  
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
เทศบาลต าบลตลาด ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง ๕ ประการ ดังกล่าวข้างต้นเป็น “มาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลตลาด” โดยให้ยึดถือเป็น
หลักปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  ๘  เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๔  

 
  
                                                 ว่าที่ ร.อ.  

           (สกล  พละเสน) 
           ปลัดเทศบาล ปฏิบัตหิน้าที่                     
           นายกเทศมนตรีต าบลตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลตลาด อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนคราชสีมา 

 
แนวคิด 

1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เป็นหลักเทียบ
การประพฤติ การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ  การปฏิบัติตามมาตรฐานหาง
คุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการพัฒนาตนเอง  

๒. การก าหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงาน
จ้าง และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมท าให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์การ ส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในพ้ืนที ่เทศบาลต าบลตลาด 

จุดประสงค์  
1. เพื่อให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง  
๒. พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน

เทศบาล และพนักงานจ้าง ในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนาตนเอง
ได้  

๓. เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน เทศบาล และ
พนักงานจ้างทั้ง ๕ ด้าน 

ขอบข่ายเนื้อหา 
เรื่องที่ 1 ความหมายและความส าคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน

เทศบาล และพนักงานจ้าง 
เรื่องท่ี ๒ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
เรื่องที่ ๓ กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล

และพนักงานจ้าง 

ความหมายความส าคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง "หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นเครื่องมือ

ก ากับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้นๆ เพ่ือให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม” ส านักงาน ก.พ. 
ได้สรุปความหมายของค าว่า “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม" ไว้ว่าหมายถึง "สิ่งที่ต้องถูกเอาเป็นหลักเทียบ
ทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายใน โดยรู้ได้เฉพาะชั้นและใช้เป็นหลักเทียบทางความประพฤติและการปฏิบัติงาน
หรือแสดงออกทางก็ริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น องค์การนั้นหรือส่วนราชการนั้นได้ยอมรับนับถือกันมาหรือ
ได้ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว ความ
ประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า” สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับอิทธิพลและค่านิยมจาก
ภายนอกประเทศผ่านสื่อต่างๆ ได้ง่ายโดยรายการกลั่นกรองของบุคคลในการน าไปใช้จึงเป็นเหตุท าให้มาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ าลง บุคลากรเทศบาลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ 
และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  หน้าที่และ
ความรับผิดชอบส าคัญที่จะบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรเทศบาล นั่นคือ เป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ 
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จริยธรรมมีจิตส านึกที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการกระท าทุกสิ่งอย่างถูกต้อง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงาน
เด่นและพัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ เต็มก าลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน ตลอดจน
เพ่ิมอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากขึ้น มีบทบัญญัติให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและ
มีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ จึงบัญญัติในมาตรา 77  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ”มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมือวันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไป
ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วย 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล เป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานของบุคลากรที่จะต้องใช้เป็น
หลักประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่การงานให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี มี
ความสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรเทศบาล 

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๖ เพ่ือให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรส่วน
ท้องถิ่น ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นด้วย  
เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสาระส าคัญของ
มาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๕ มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 

มาตรฐานที่ ๑ ฟังต ารงตนให้มั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
และมีความรับผิดชอบ 

หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
- การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ 
- มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและ

พวกพ้อง ให้เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะน าพาให้ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด ดังพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 2 มิถุนายน ๒4๙๗ ว่า“ ...คุณธรรมข้อหนึ่งที่ส าคัญซึ่งท่านต้องปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดอยู่เสมอ คือ ความซี่อสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ใต้ก็ย่อมอาศัยความเชื่อสัตย์สุจริต
เป็นพ้ืนฐาน ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการที่ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 
๓ ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญ
ของมวลชนทั่วไป....  

- มีความรับผิดชอบต่องานในต าแหน่งหน้าที่  และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพ่ือประชาชนและ
ท้องถิ่นด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพ่ือท างาน เพ่ือการ
สร้างสรรค์และมีความรับผิดชอบต่องานนั้นๆ เพ่ือส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง จะท าให้มีผู้รักและศรัทธา
เชื่อถือและนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน 
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มาตรฐานที่ ๒ พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้  
หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้ 
- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการท างาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้งล าดับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและ
ติดตามได ้

- มีการตั้งคณะท างาน หรือกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือ
ตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับรู้ 

- มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจ
ง่ายด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ การปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้  จะส่งผลให้
เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ได้รับ
ความร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชน 

มาตรฐานที่  ๓ พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 

หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ่น เทศบาล ที่ยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก ดังนี้ 

- มีสติ ตั้งใจ หนักแน่น มั่นคง เพราะการใช้ก าลังสติ คือรู้ว่าก าลังท าอะไรให้กับใคร รู้ตัวว่าอยู่ที่
ไหนอย่างไร หากใช้ก าลังสติ หนักแน่นมั่นคงแล้ว จะท าให้เห็นช่องทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว เกิด
ความส าเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ณ อาคารสวนอัมพร  เมื่อ 11
ธันวาคม ๒๕๒๒ ว่า "...ก าลังสติ หรือก าลังแห่งความระลึกรู้ การท างานนั้นถึงแม้ท างานด้วยความศรัทธา ด้วยความ
หมั่นขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเมื่อมีความประมาทเผลอพลังเกิดขึ้นนัก  
ปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง ควบคุมสติให้ดีอยู่เสมอเพ่ือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา ..  ก าถังความตั้งใจ 
หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจให้สงบและหนักแน่นมั่นคง ควบคุมความคิดให้อยู่ในระเบียบ ให้คิดอ่านอยู่แต่
ในเรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะท าให้เสร็จ ไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆ นอกจุดหมายอันพึงประสงค์ 
ก าลังความตั้งใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและปัญหาต่างๆ ได้กระจ่างให้คิดเห็นของทางและวิธีการปฏิบัติงานให้
ชัดเจนและรวดเร็ว...ล 

- การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม 
- การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
- การให้บริการด้วยความเต็มใจยิ้มแย้มแจ่มใสประทับใจและรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการทุก

คน 
มาตรฐานที่ ๔ จึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

อย่างคุ้มค่าซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้ 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความคิดที่ให้เกิดผลของงานที่ดี มีคุณค่าต่อประชาชน ต่อส่วนรวม 

ทั้งนี้ ต้องยืดถือว่า ความรู้วิชาการปฏิบัติการและความรู้คิด จะท าให้เกิดผลดีต่อการท าหน้าที่ ตั้งพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลยดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาส              
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วันข้าราชการพลเรือน เมื่อ ๑ เมษายน ๒๕30 ว่า" ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือความรู้
วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้ติดย่านตามเหตุตามความเป็นจริง ต้องมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจใน
งาน ในผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความงามความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินต้องมีความสงบและ
หนักแน่นทั้งในกาย ในใจในค าพูด ต้องส ารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ าเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็วๆ
...”  

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดยยึดความถูกต้อง
ของระเบียบกฎหมาย 

- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า ทั้งในส่วนของการใช้เงิน
และใช้เวลา 

- การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ตามก าหนด และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ และตรงตาม
นโยบายมาตรฐานที่ ๕ พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถของตนเองให้ทันสมัยอยู่ เสมอ
หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้  
- การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้าง

ประสิทธิภาพให้กับตนเอง เช่น ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผน การ
วิเคราะห์ การสังเคราะห์ การน าข้อมลูไปใช้ เป็นต้น 

- การพัฒนาจิตใจของตนเองเพ่ือให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง สุขุมรอบคอบ ท าให้ภาวะจิตใจ
สามารถที่จะต่อสู้ และปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ได้- 

- พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู้ และการพัฒนาจิตใจ จะกระท าได้โดย
การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่างๆ ก็ได้ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางานเกิดความมั่นคงต่อองค์กร และความเจริญต่อท้องถิ่นและ
ประเทศชาติอย่างแน่นอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อ 20 กรกฎาคม ๒๕๓๕ ว่าความ
เจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยส าคัญประกอบพร้อมกัน ๔ อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดีมีปัญญามีความ
รับผิดชอบเป็นผู้ประกอบการ อย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ อย่างที่สาม ผู้ประกอบการ 
ต้องมีความวิริยะอุตสาหะและความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการท างาน  อย่างที่สี่ ต้องรู้จักท างานให้
พอเหมาะพอดีและพอควรแก่งานและแก่ประโยชน์ที่พึงประสงค์ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้จะประกอบพร้อม
กันขึ้นมิได้ หากบุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วยตนเองอยู่เป็นนิตย์ บัณฑิตแต่ละคนจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้
ตั้งใจฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้งพยายามใช้ศิลปะวิทยาการที่มีอยู่  ประกอบกิจการงานด้วย
ความเพ่งพินิจ ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอดีพอเหมาะแก่งานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างความเจริญวัฒนาของงานของ
ตัวเอง และของประเทศชาติจะได้เกิดขึ้น ตามท่ีตั้งใจปรารถนา...”  

สรุป 
มาตรฐานทั้ง ๕ มาตรฐานจึงเป็นสาระส าคัญอย่างยิ่งที่บุคลากรทุกคนในเทศบาลต าบลตลาด จึง

ได้ศึกษายืดถือปฏิบัติให้ถูกต้องเพราะจะส่งผลให้ตัวเองเทศบาลต าบลตลาด และประชาชนได้รับผลประโยชน์สร้าง
ความภูมิใจเกิดข้ึนกับท้องถิ่นน าความเจริญความม่ันคงและความเป็นศักดิ์ศรีมาให้สังคมท้องถิ่นเทศบาลของเราและ
เป็นที่ยอมรับชื่นชมและกล่าวขวัญที่ดีตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้น 
แต่อย่างใดเพียง แต่ให้มีศรัทราบริหารจัดการให้ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอคงเส้นคงวาก็จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน 

 
 
 



กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริธรรมในเทศบาลต าบลตลาด 
อ าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 

 
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรม 
ความหมาย ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้นเพื่อการ

ประเมินผล 
- เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  
๑. มีความซื่อสัตย์  
๒. มีความสุจริต  
๓. การใช้อ านาจและหน้าที่
ในทางท่ีถูกต้อง  
๔. มีความโปร่งใส  
๕. มีความพร้อมและยินดีให้มี
การตรวจสอบ 

 
 
1. พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื้อ
สัตย์ สุจริต และมีความ
รับผิดชอบ 

 
 
- มีการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมา โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชน 
- การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หา
ผลประโยชน ์

 
 
๑. การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือ
ระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ
มติครม. หรือวิชาชีพ  
๒. การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ 
๓. การปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
ตามพระบรมราโชวาท  
๔. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตน
เป็นตัวอย่างในความซื่อสัตย์
และรับผิดชอบ  
๕. ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่
น าของราชการไปใช้เป็น
ทรัพย์สินส่วนตัว  

 
 
๑. จ านวนข้อทักท้วงร้องเรียน
ของบุคคลภายนอกว่าไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบกฎหมายมติ ค.ร.ม. 
ฯลฯ 
๒. จ านวนเรื่องท่ีถูกร้องเรียนว่า
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  
๓. จ านวนข้าราชการที่ถูก
ลงโทษด าเนินการทางวินัย  
๔. ร้อยละของผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๕. จ านวนข้อร้องเรียนของ
ประชาชนผู้รับบริการที่เพ่ิมข้ึน
หรือลดลง  
5. จ านวนผู้ปฏิบัติงานที่ถูก
ตรวจสอบว่าร่ ารวยผิดปกติ  
๗. ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักพระบรมราโชวาท  
๔. จ านวนผู้ร้องเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการทุจริตของ
ผู้บังคับบัญชา  
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2. มีข้ันตอนการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้
ตรวจสอบ 

 
- มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน
แผนการท างาน และการ
มอบหมายงานที่ชัดเจน โดย
สามารถแจ้งล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จให้แก่ผู้มา
ติดต่อราชการได้ทราบ เพ่ือ
สามารถตรวจสอบและติดตาม
ได้ 
- มีการตั้งคณะท างานหรือ
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาชน ในการตรวจสอบ 
การด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
และหน่วยงาน 
- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์อย่าตรงไปตรงมา 
ด้วยภาษาท่ีชัดเจนและเข้าใจ
ง่าย 

  
๑. ประชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบาย แผนงาน 
โครงการ 
๒ .การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
และการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 
๓. มีคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และคู่มือการติดต่อ
งานของประชาชน 
๔. ประชาสัมพันธ์การ
ปฏิบัติงาน 
ให้ประชาชนทราบทุกขั้นตอน 
5. มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
แผนการ ท างานมอบอ านาจ
หน้าที่ชัดเจน และมีการจัดท า
หนังสือแนะน าการติดต่อ
ราชการ 
6. ก าหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจนและแจ้งให้
ประชาชนทราบ 
7. งานการสรุปงานประจ าปี 
8. ผู้บังคับบัญชาต้องติดตาม
การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

 
1. จ านวนประชาชนที่มีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 
2. จ านวนสื่อที่ใช้ในการ
เผยแพร่ เช่น วารสาร , หอ
กระจายข่าว , 
ฯลฯ 
3. ร้อยละของจ านวนข้อมูล
ข่าวสารที่ประชาชนควรทราบที่
ได้มีการประกาศในที่สาธารณะ 
4. จ านวนคู่มือการปฏิบัติงาน
และการติดต่องานที่ได้มีการ
จัดท าขึ้นในแต่ละงาน 
5. ร้อยละของข้อเรียกร้องที่มี
ต่อการปฏิบัติงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
6. อัตราร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
7. ความถี่ในการติดตามของ
ผู้บังคับบัญชา 
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-เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
1. ปฏิบัติงานด้วยความเสมอ
ภาคและเป็นธรรมต่อพนักงาน
และประชาชน 
2. การปฏิบัติงานต้องค านึงถึง
ความพึงพอใจของประชาชน
ผู้รับบริการ 
3. มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 
4. มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มารับ
บริการ 
5. มีความรอบรู้และความ
เชี่ยวชาญในงานที่ท า 
6. มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
7.ปฏิบัติงานด้วยการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ 

 
 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค สะดวก รวดเร็ว 
มีอัธยาศัยไมตรี และตรงต่อ
เวลา 

 
 
- การให้บริการที่เป็นมาตรฐาน 
เดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึง 
เป็นธรรม 
- การให้บริการด้วยความ
สะดวก 
รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
- การให้บริการด้วยความเต็มใจ 
ยิ้มแย้ม แจ่มใส และรักษา 
ประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ 
ทุกคน 

 
 
1. ก าหนดหลักเกณฑแ์ละ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้
ชัดเจน และประกาศให้
ประชาชนทราบ 
2. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
3. กระจายอ านาจการตัดสินใจ 
4. การให้บริการนอกสถานที่ใน
บางลักษณะงาน 
5. จัดระบบการรับบริการ 
ก่อน-หลัง 
6. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 
และบริการตรวจสอบเบื้องต้น 
7. น าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 
8. สร้างมาตรการจูงใจในการ
ตรงต่อเวลา 

 
 
1. ร้อยละของผลงานที่ส าเร็จ
ตามระยะเวลามาตรฐาน 
2. ร้อยละของผู้รับบริการที่มี
ความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ 
3. จ านวนระยะเวลาในการ
ให้บริการที่เร็วขึ้นกว่าเดิม 
4. ร้อยละของผู้บริหารที่มีความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ 
 ่ ๕. ร้อยละของระบบบริการที่มี
การใช้บัตรคิว  
๖. จ านวนจุดให้บริการตรวจ
เอกสารก่อนหรือแจกเอกสาร 
แผ่นพับแก่ผู้รับบริการที่เพ่ิมขึ้น 
๗. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสามารถปฏิบัติงานกับ
อุปกรณ์/เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ 
๘. จ านวนผู้ได้รับรางวัลที่
เพ่ิมข้ึนในการตรงต่อเวลา 
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๘. เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด และร่วม
ท าให้บุคคลผู้มีส่วนได้เสียหรือ
ส่วนเกี่ยวข้องเกิดการยอมรับ
ก่อนและหลังด าเนินการที่มี
ผลกระทบต่อส่วนร่วม  
 
 
๙. รักษา/ภูมิใจในเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดนมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานและความ
คุ้มค่า 

 
- การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดและบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้  
- การปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึง
ผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดย
อยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบ
ในกฎหมาย  
 
- การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และคุ้มค่าท้ังใน
ส่วนของการใช้เงินและใช้เวลา 

 
๑. การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ตามก าหนดและบรรลุเป้าหมาย 
๒. ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาบุคลากรให้เปลี่ยน
ทัศนคติในการปฏิบัติงาน  
๔. การประเมินผลโครงการทั้ง
ก่อนและหลังการท าโครงการ 
๕. ปฏิบัติงานโดยค านึงถึง
ผลลัพธ์ภายใต้ระเบียบกฎหมาย 
6. ก าหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงาน
ให้ชัดเจน  
๗. ก าหนดรางวัลและ/หรือ
ค่าตอบแทนตามผลงาน  
๘. การใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดมีประสิทธิภาพ  
๙. มีการประเมินผลเป็นระยะ 
โดยการตั้งในรูปคณะกรรมการ
ชุมชน  
๑๐. มีการส่งเสริมให้รางวัลแก่
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้
สัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ 

 
๑. ร้อยละของผลผลิต/ผลลัพธ์
ที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือพันธ
กิจ  
๒. ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลง
โดยได้รบัปริมาณงานและ
คุณภาพงานเท่าเดิมหรือเพ่ิมขึ้น 
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับ
การพัฒนาในหลักสูตรการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  
๔. จ านวนโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ  
๕. จ านวนงานที่ปฏิบัติส าเร็จ
ภายใต้ระเบียบกฎหมาย 
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 5. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นใน

ศีลธรรม และพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสมารถ และ
ตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

-การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย 
ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ 
และพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่
เสมอด้วยการพัฒนารูปแบบ
ต่างๆ เช่น การเข้าร่วมอบรม 
ประชุม สัมมนา และ
การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 

๑. เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับ
การฝึกอบรมพัฒนาด้านจิตใจ
ความรู้อยู่เสมอและทักษะ     
๒. ก าหนดแผนงานการเข้ารับ
การฝึกอบรมสัมมนาและศึกษา
ดูงาน  
3. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มี
ความรู้  
๔. มุ่งเน้นเทคนิคการฝึกอบรม
ให้เกิดความรู้และความ
ตระหนัก  
๕. เปิดโอกาสให้พนักงานไป
ศึกษาดูงาน  
๖. เจ้าหน้าที่มีการศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง  
๗ หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่
เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพ 

1. จ านวนบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่เก่ียวข้อง
กับหลักศีลธรรมและการปฏิบัติ
ในหน้าที่  
๒. จ านวนครั้งเฉลี่ยในการ
ฝึกอบรมต่อคนต่อปี  
๓. จ านวนคนที่ผ่านการอบรม
4. จ านวนครั้งที่ศึกษาดูงาน 
๕. จ านวนเจ้าหน้าที่ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง  
6. ความพึงพอใจของพนักงาน
และผู้รับบริการ  
๗. จ านวนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานบุคคลลด 

 


