
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 

  โดยที่กรรมการกลางมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง
กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการพนักงานลูกจ้างขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ลงวันที่ ๑๑ 
มิถุนายน ๒๕๕๖ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นหลักการ 
แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๗ (๙) และ (๑๒) ประกอบมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ดแห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบลในการประชุม
คร้ังที่ ๖/๒๕๕๘ เม่ือวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพื่อยึดถือเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องกำกับความ
ประพฤติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล 

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

  ๑.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒.  การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  ๓.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ สว่นตน และไม่มผีลประโยชน์ทบั
ซ้อน 
  ๔.  การยืนหยัดทำในสิง่ที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฏหมาย 
  ๕.  การบริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ๖.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถูกต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๗.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รกัษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  ๘.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
   

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง  ๙ ประการ ดังกล่าวข้างต้น  
เป็น “ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  ของพนักงานและลูกจ้างประจำ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
อุดมพร ” เพื่อยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้ การฝา่ฝนืหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวนิัย 
 
   ประกาศ  ณ   วันที่    1   ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕63 
 
        (นายบรร  ยะประภา) 
     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  
  

         



 

 
 
 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 
      ที่  370 / 2563 

เรื่อง     แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนดำเนินงานตามประมวลจริยธรรม 
-------------------------------- 

       เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550   
มาตรา  279   บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม   เพ่ือกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท    โดยให้มีระบบในการบังคับใช้อย่าง  มี
ประสิทธิภาพ     องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร    จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนดำเนินงานตาม
ประมวลจริยธรรมประกอบด้วย    
  1.  นายบรร    ยะประภา นายก อบต. อุดมพร ประธานกรรมการ 

2.  นายราชัน    คงดี  รองนายก อบต. อุดมพร  กรรมการ 
    3.  นายเหลือบ    ทระเทพ  รองนายก อบต. อุดมพร  กรรมการ 
  4.  นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์ ปลัด อบต. อุดมพร  กรรมการ 
  5.  นายไสว    สังฆรัตน์  ผอ. กองคลัง   กรรมการ 
  6.  นางสาววรนารถ   เนื่องลี  หัวหน้าส่วนศึกษา  กรรมการ 
  7.  นายเกษ     สียะบุตร หัวหน้ากองช่าง   กรรมการ 
  8.  นางสาววาสนา พันธ์พยัคฆ์ หัวหน้าส่วนกองสวัสดิการฯ กรรมการ 
  9. นายพัฒนพงษ์    พันธุระศรี หัวหน้าสำนักงานปลัด  กรรมการ/เลขานุการ 
 

ให้คณะกรรมการจัดทำแผนดำเนินงานตามประมวลจริยธรรม  มีอำนาจหน้าที่ 
1.  ควบคุม  กำกับ  ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับใช้แผนดำเนินงานตามประมวล

จริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2.  เสนอแนะแนวทางปรับปรุงการจัดทำแผนดำเนินงานตามประมวลจริยธรรมเสนอต่อผู้บริหารใน

แนวทางท่ีถูกต้องและเหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบัน   
3.  จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามประมวลจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ   
4.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่มีประโยชน์ในการส่งเสริมการใช้แผนดำเนินงานตามประมวลจริยธรรมนี้   
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

             สั่ง  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 

 
       (นายบรร  ยะประภา) 

             นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

 
 
 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร   อำเภอเฝ้าไร่   จังหวัดหนองคาย 

 
แนวคิด 

  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง เป็น
หลักเทียบการประพฤติ  การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเอง 
   2. การกำหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และ
พนักงานจ้าง  และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมทำให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์การ ส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่ องค์การบริหารส่วนตำบล  
 
จุดประสงค์ 
     1. เพ่ือให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง  
     2. พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
และการพัฒนาตนเองได้ 
    3. เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 
และ พนักงานจ้าง ทั้ง 5 ด้านได้ 
 
ขอบข่ายเนื้อหา 
    เรื่องท่ี 1 ความหมายและความสำคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
    เรื่องท่ี 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง 
    เรื่องท่ี 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้าง 
 
ความหมายความสำคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เป็น
เครื่องมือกำกับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ เพ่ือให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม”
สำนักงาน ก.พ. ได้สรุปความหมายของคำว่า  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง “สิ่งที่
ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายใน โดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทาง
ความประพฤติและการปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น  องค์การนั้นหรือ
ส่วนราชการนั้น ได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้กำหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่  และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่า



 

ความประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทำ อะไรไม่
ควรทำ”  สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับอิทธิพล และค่านิยมจากภายนอกประเทศ ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายโดย
ขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการนำไปใช้  จึงเป็นเหตุทำให้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนใน
สังคมลดต่ำลง  บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ  และ
เป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะ สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  หน้าที่  
และความรับผิดชอบสำคัญที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ที่
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่น   ดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่
ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล   นั่นคือ 
เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม มีจิตสำนึกท่ีจะตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการกระทำทุกสิ่ง
อย่างถูกต้อง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น และพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ  ปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ  เต็มกำลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ 
เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพ่ิมอำนาจประชาชนในการตรวจสอบ
การใช้อำนาจรัฐมากข้ึน มีบทบัญญัติให้การใช้อำนาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จึงบัญญัติในมาตรา 
77  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ  เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วย
ให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติ
ตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม นำมาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน 
ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติ
เองอีกด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล  (อบต.) เป็นความ
จำเป็นพ้ืนฐานของบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่การงาน ให้เกิดผลดีมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล 
 

  คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2546  เพ่ือให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กร
ส่วนท้องถิ่น ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วน
ท้องถิ่นด้วย   เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่น ให้
เจริญก้าวหน้าสาระสำคัญของมาตรฐาน  ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรส่วนท้องถิ่น (อบต.) 
ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 พึงดำรงตนให้มั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และ
มีความรับผิดชอบ 
  หมายถึง   การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
  -การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ 
  - มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและ
พวกพ้อง ให้เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะนำพาให้ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 12 มิถุนายน 2497 ว่า “…มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญซึ่งท่านต้อง



 

ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัย
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐาน ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี 
ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ท่าน
จึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป…” 
  - มีความรับผิดชอบต่องานในตำแหน่งหน้าที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพ่ือประชาชนและ
ท้องถิ่นด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพ่ือทำงาน เพ่ือการ
สร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่องานนั้น ๆเพ่ือส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง จะทำให้มีผู้รักและ
ศรัทธาเชื่อถือ และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน 
 
  มาตรฐานที่ 2  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
  หมายถึง   มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้ 
   - มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการทำงาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้งลำดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ
และติดตามได ้
  - มีการตั้งคณะทำงาน หรือกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือ
ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับรู้ 
   

- มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ด้วยวิธีการหลากหลายเช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้ จะส่งผลให้เกิด
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะทำให้การปฏิบัติหน้าที่ได้รับ
ความร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชน 

 
  มาตรฐานที่ 3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก 
  หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ่น อบต. ที่ยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลัก ดังนี้ 
  - มีสติ ตั้งใจ หนักแน่น มั่นคง เพราะการใช้กำลังสติ คือรู้ว่ากำลังทำอะไรให้กับใคร รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหน 
อย่างไร หากใช้กำลังสติ หนักแน่นมั่นคงแล้ว จะทำให้เห็นช่องทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว 
เกิดความสำเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ซึ่งได้พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารสวนอัมพร 
เมื่อ 11 ธันวาคม 2522 ว่า “…กำลังสติ หรือกำลังแห่งความระลึกรู้ การทำงานนั้นถึงแม้ทำงานด้วยความ
ศรัทธา ด้วยความหมั่นขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเมื่อมีความประมาท
เผลอพลั้งเกิดขึ้นนักปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง ควบคุมสติให้ดีอยู่เสมอเพ่ือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่
ตลอดเวลา… กำลังความตั้งใจ หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจให้สงบและหนักแน่นมั่นคง ควบคุม
ความคิดให้อยู่ในระเบียบ ให้คิดอ่านอยู่แต่ในเรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะทำให้เสร็จ ไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่าน
ไปในเรื่องต่าง ๆ นอกจุดหมายอันพึงประสงค์ กำลังความตั้งใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ได้
กระจ่าง ให้คิดเห็นช่องทางและวิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง ชัดเจน และรวดเร็ว…” 
  - การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  - การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 



 

  - การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ประทับใจ และรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการทุก
คน 
 มาตรฐานที ่4 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
อย่างคุ้มค่าซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้  
  - ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความคิดที่ให้เกิดผลของงานที่ดี มีคุณค่าต่อประชาชน ต่อส่วนรวม 
ทั้งนี้ต้องยึดถือว่า ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิด  จะทำให้เกิดผลดีต่อการทำหน้าที่ ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องใน 
 
โอกาสวันข้าราชการพลเรือน เมื่อ 1 เมษายน 2530 ว่า “ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน 
คือความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุตามความเป็นจริง ต้องมีความจริงใจ และ
ความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างใน
แผ่นดินต้องมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย ในใจ ในคำพูด ต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่
สม่ำเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว…” 

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ คำนึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดยยึดความถูกต้องของ
ระเบียบกฎหมาย 
  - การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า ทั้งในส่วนของการใช้เงิน 
และใช้เวลา 
  - การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ตามกำหนด และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ และตรงตามนโยบาย 
 
  มาตรฐานที่  5 พึ งพัฒนาทักษะความรู้  ความสามารถ ของตนเองให้ทันสมัยอยู่ เสมอ 
  หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
 - การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้าง
ประสิทธิภาพให้กับตนเอง เช่น ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผน 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การนำข้อมูลไปใช้ เป็นต้น 
  - การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพื่อให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง สุขุมรอบคอบ ทำให้ภาวะจิตใจสามารถ
ที่จะต่อสู้ และปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ได ้
  - พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู้ และการพัฒนาจิตใจ  จะกระทำได้โดย
การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้ทั้งนี้ การพัฒนา 
ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน เกิดความม่ันคงต่อองค์กร และความ
เจริญต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ อย่างแน่นอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อ 10 กรกฎาคม 2535 ว่า“…ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยสำคัญประกอบ
พร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบเป็นผู้ประกอบการ อย่างที่สอง ต้องมี
วิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ อย่างที่สาม ผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพ่ง
พินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการทำงาน อย่างที่สี่ ต้องรู้จักทำงานให้พอเหมาะ พอดี และพอควรแก่งาน
และแก่ประโยชน์ที่พึงประสงค์ ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้ จะประกอบพร้อมกันขึ้นมิได้ หากบุคคลไม่
พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วยตนเองอยู่เป็นนิตย์ บัณฑิตแต่ละคนจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเอง
ให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้งพยายามใช้ศิลปะวิทยาการที่มีอยู่ ประกอบกิจการงานด้วย 



 

ความเพ่งพินิจ ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอดีพอเหมาะแก่งานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างความเจริญวัฒนาของ
งานของตัวเอง และของประเทศชาติจะได้เกิดข้ึน ตามท่ีตั้งใจปรารถนา…” 

  สรุป 
   มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐานจึงเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่ง ที่บุคลากรทุกคนในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลอุดมพร   พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง องค์การบริหารส่วนตำบล 
และประชาชน ได้รับผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดขึ้นกับท้องถิ่น  นำความเจริญความมั่นคงและความ
เป็นศักดิ์ศรีมาให้สังคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบล ของเราและเป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และกล่าวขวัญที่
ดีตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธา 
บริหารจัดการให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ คงเส้นคงวา ก็จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน 
 
 
 
 
 
 



 

กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 
อำเภอเฝ้าไร ่   จังหวัดหนองคาย 

 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพ่ือการประเมินผล 

- เพ่ือป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
1. มีความซื่อสัตย์  
2. มีความสุจริต 
3. การใช้อำนาจและหน้าที่
ในทางที่ถูกต้อง 
4. มีความโปร่งใส  
5. มีความพร้อมและยินดีใหม้ ี
การตรวจสอบ 

 
 
1. พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ 
ซื่อสัตย์ สุจรติ และมีความ 
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- มีการปฏิบัตหิน้าท่ีอย่างตรงไป 
ตรงมา โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ
ทางราชการและประชาชน 
- การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หา 
ผลประโยชน์ 

 

 
 
1. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยยดึถือระเบียบ 
กฎหมาย หนังสือสั่งการ มติ ค.ร.ม. หรือ
วิชาชีพ 
2. การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหา 
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 
3. การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม 
พระบรมราโชวาท 
4. ผู้บังคับบญัชาต้องปฏิบัตตินเปน็ 
ตัวอย่างในความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
5. ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ ไม่นำ 
ของราชการไปใช้เป็นทรัพยส์ินส่วนตัว 

 
 
1. จำนวนข้อทักท้วงร้องเรียนของ
บุคคลภายนอกว่าไม่ปฏิบัตติามระเบียบ 
กฎหมาย มติ ค.ร.ม. ฯลฯ 
2. จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรยีนว่าทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3. จำนวนข้าราชการที่ถูกลงโทษ 
ดำเนินการทางวินัย 
4. ร้อยละของผู้รับบริการทีม่ีความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. จำนวนข้อร้องเรียนของประชาชน 
ผู้รับบริการที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
6. จำนวนผู้ปฏิบัติงานท่ีถูกตรวจสอบ
ว่าร่ำรวยผิดปกต ิ
7. ร้อยละของผู้ปฏิบตัิงานโดยยึดหลัก
พระบรมราโชวาท 
8. จำนวนผูร้้องเกี่ยวกับพฤติ-กรรมการ
ทุจริตของผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพ่ือการประเมินผล 

  
1. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง 
เปิดเผย โปร่งใส พร้อมให ้
ตรวจสอบ 

 
- มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
แผนการทำงาน และการมอบหมาย
งานท่ีชัดเจน โดยสามารถแจ้งลำดบั
ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ผู้ปฏิบตัิงาน 
และระยะเวลาแล้วเสร็จให้แกผู่้มา
ติดต่อราชการ 
ได้ทราบ เพื่อสามารถตรวจสอบ
และตดิตามได ้
- มีการตั้งคณะทำงานหรือ 
คณะกรรมการที่ประกอบด้วย  
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค 
ประชาชน ในการตรวจสอบ 
การดำเนินงานของเจ้าหนา้ที ่
และหน่วยงาน 
- มีการเปิดเผยข้อมลูข่าวสารที่เปน็
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วย
ภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 

 
1. ประชาชนมสี่วนร่วมในการกำหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการ 
2. การเปดิเผยข้อมลูข่าวสารและ 
การปฏิบัตติาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
3. มีคู่มือการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี 
และคู่มือการตดิต่องานของประชาชน 
4. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน 
ให้ประชาชนทราบทุกข้ันตอน 
5. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนการ
ทำงานมอบหน้าที่ชัดเจน และมีการ
จัดทำหนังสือแนะนำการตดิต่อราชการ 
6. กำหนดระยะเวลาในการปฏิบตังิานให้
ชัดเจนและแจ้งให้ประชาชนทราบ 
7. มีการสรุปผลงานประจำป ี
8. ผู้บังคับบญัชาต้องติดตามการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 
 

 
1 จำนวนประชาชนท่ีมสี่วนร่วมใน 
การตัดสินใจ 
2 จำนวนสื่อท่ีใช้ในการเผยแพร่  
เช่น วารสาร , หอกระจายข่าว , ฯลฯ 
3 ร้อยละของจำนวนข้อมูลข่าวสารที่
ประชาชนควรทราบทีไ่ด้มีการประกาศ
ในที่สาธารณะ 
4 จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานและ 
การติดต่องานท่ีได้มีการจดัทำขึ้นในแต่
ละงาน 
5 ร้อยละของข้อเรียกร้องที่มีต่อ 
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น 
6 อัตราร้อยละที่เพ่ิมขึ้นของความ 
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ 
7 ความถี่ในการติดตามของ 
ผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพ่ือการประเมินผล 

 
- เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
1 ปฏิบัติงานด้วยความ 
เสมอภาคและเป็นธรรมต่อ
พนักงานและประชาชน  
2 การปฏิบตัิงานต้องคำนึงถึง
ความพึงพอใจของประชาชน 
ผู้รับบริการ 
3 มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 
4 มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มารับ
บริการ  
5 มีความรอบรู้และความ 
เชี่ยวชาญในงานท่ีทำ 
6 มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
7 ปฏิบัติงานด้วยการใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด  
เพื่อให้เกิดผลสมัฤทธ์ิ 
 

 
 
 
3.พึงให้บริการด้วยความเสมอ
ภาค สะดวก รวดเร็ว  
มีอัธยาศัยไมตรี และตรงต่อ
เวลา 

 
 
 
- การให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึง เปน็
ธรรม 
- การให้บริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
- การให้บริการด้วยความเต็มใจ  
ยิ้มแย้ม แจ่มใส และรักษา
ประโยชน์แก่ผู้มารับบริการทุกคน 

 
 
 
1. กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และ
ประกาศ 
ให้ประชาชนรับทราบ 
2 นำระบบ one stop service มา
ใช้ 
3 ลดขั้นตอนการปฏบิัติงาน 
4 กระจายอำนาจการตัดสินใจ 
5 การให้บริการนอกสถานท่ีในบาง
ลักษณะงาน 
6 จัดระบบการรับบริการก่อน-หลงั 
7 จัดเจา้หน้าท่ีประชาสัมพันธ์และ
บริการหรือตรวจสอบเบื้องต้น 
8 นำเทคโนโลยสีมัยใหม่มาใช้ 
9 สรา้งมาตรการจูงใจในการตรงต่อ
เวลา 
 

 
 
 
1 ร้อยละของผลงานท่ีสำเรจ็ตามระยะเวลา
มาตรฐาน 
2 ร้อยละของผู้รับบริการทีม่ีความ 
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ี 
3 จำนวนระยะเวลาในการให้บริการที่เร็ว
ขึ้นกว่าเดิม 
4 ร้อยละของผู้บริหารที่มีความ 
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ี 
5 ร้อยละของระบบบริการที่มีการใช้บัตร
คิว 
6 จำนวนจุดให้บริการตรวจเอกสารก่อน
หรือแจกเอกสาร แผ่นพับแก ่
ผู้รับบริการที่เพ่ิมขึ้น 
7 ร้อยละของบุคลากรที่มีความสามารถ
ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์/เทคโนโลยสีมัยใหม่
ได ้
8 จำนวนผูไ้ดร้ับรางวัลที่เพิม่ขึ้นในการตรง
ต่อเวลา 

 



 

 
 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพ่ือการประเมินผล 

 
8 เปิดโอกาสให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด และ 
ร่วมทำให้บุคคลผู้มสี่วนได้เสีย
หรือส่วนเกี่ยวข้องเกิดการ 
ยอมรับก่อนและหลังดำเนินการที่
มีผลกระทบต่อส่วนร่วม 
9 รักษา/ภูมิใจในเกียรติและ 
ศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
4 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่ง 
ผลสัมฤทธ์ิของงานและ 
ความคุ้มค่า 

 
- การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตาม
กำหนดและบรรลุเปา้หมายที่วางไว้ 
- การปฏิบัติหน้าทีโ่ดยคำนึงถึง 
ผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดย 
อยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบ 
กฎหมาย 
- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ 
คุ้มค่าทั้งในส่วนของการใช้เงิน และ
ใช้เวลา 

 
1 การปฏิบตัิงานให้แล้วเสรจ็ตามกำหนด
และบรรลเุป้าหมาย 
2 ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน 
3 พัฒนาบุคลากรให้เปลีย่นทัศนคติ 
ในการปฏิบัติงาน 
4 การประเมินผลโครงการทั้งก่อนและ
หลังการทำโครงการ 
 
5 ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลลัพธ์ 
ภายใต้ระเบียบกฎหมาย 
6 กำหนดเปา้หมายและวตัถุประสงค์ 
ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
7 กำหนดรางวัลและ/หรือ 
ค่าตอบแทนตามผลงาน 
8 การใช้ทรัพยากรอย่างประหยดั  
มีประสิทธิภาพ 
9 มีการประเมินผลเป็นระยะๆ  
โดยการตั้งในรูปคณะกรรมการชุมชน 
10มีการส่งเสริมให้รางวลัแก่พนกังานท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีไดส้ัมฤทธ์ิผลตาม
เป้าประสงค ์

 
1 ร้อยละของผลผลติ/ผลลัพธ์ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือพันธกิจ 
2 ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลง  
โดยได้รับปริมาณงานและคณุภาพ 
งานเท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น 
3 ร้อยละของบุคลากรที่ไดร้ับการ
พัฒนาในหลักสูตรการปรับเปลี่ยน 
ทัศนคต ิ
4 จำนวนโครงการที่บรรล ุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ 
โครงการ 
5 จำนวนงานท่ีปฏิบัตสิำเร็จภายใต้
ระเบียบกฎหมาย 

 
 
 
 
 



 

 
 

พฤติกรรมที่พึงประสงค์ มาตรฐานทาง 
คุณธรรมและจริยธรรม 

ความหมาย ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ 

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น 
เพ่ือการประเมินผล 

  
5 .พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นใน 
ศีลธรรม และพัฒนาทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ และ 
ตนเองให้ทันสมัยอยูเ่สมอ 
 

 
- การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย  
ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ  
และพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่เสมอ
ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบต่างๆ เชน่ 
การเข้าร่วมอบรม ประชุม สมัมนา 
และการศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 

 
1 เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการ 
ฝึกอบรมพัฒนาดา้นจิตใจ ความรู้  
และทักษะ 
2 กำหนดแผนงานการเข้ารับการ 
ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน 
 
3 ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
4 มุ่งเน้นเทคนิคการฝึกอบรมให้เกิด
ความรู้และความตระหนัก 
5 เปิดโอกาสให้พนักงานไปศึกษา 
ดูงาน 
6 เจ้าหน้าท่ีมีการศึกษาหาความรูด้้วย
ตนเอง 
7 หมุนเวียนการปฏิบตัิหน้าที่เพื่อ 
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ 
 
 
 
 

 
1 จำนวนบุคลากรที่ผ่านการ 
ฝึกอบรมหลักสตูรที่เกีย่วข้องกับ 
หลักศีลธรรมและการปฏิบตัิในหนา้ที่ 
2 จำนวนครั้งเฉลี่ยในการฝึกอบรมต่อ
คนต่อป ี
3 จำนวนคนท่ีผ่านการอบรม 
 
 
 
4 จำนวนครั้งท่ีศึกษาดูงาน 
 
5 จำนวนเจ้าหนา้ที่ศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง  
6 ความพึงพอใจของพนักงานและ 
ผู้รับบริการ 
7.จำนวนค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
บุคคลลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 



 

รายงานการประชุม  คณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบล 
 ครั้งที่   1  ประจำปี  2563 
    วันที ่ 1  ตุลาคม  2563 

ณ  ห้องประชุมที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 
.......................................................... 

 
       ผู้เข้าประชุม 
 

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นายบรร  ยะประภา นายกองค์การบริหารส่วนตำบล บรร  ยะประภา 
2 นายราชัญ  คงดี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ราชัญ  คงดี 
3 นายเหลือบ  ทระเทพ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เหลือบ  ทระเทพ 
4 นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เศรษฐกิจ  เวียงอินทร์ 
5 นางสาวธนพร  พรศรี รองปลัด องคืการบริหารส่วนตำบล ธนพร พรศรี 
6 นายไสว  สังฆรัตน์ ผู้อำนวยการกองคลัง ไสว  สังฆรัตน์ 
7 นายพัฒนพงษ์  พันธุระศรี หัวหน้าสำนักปลัด พัฒนพงษ์  พันธุระศรี 
8 นางสาววรนารถ  เนื่องลี หัวหน้าฝ่ายกองการศึกษา วรนารถ  เนื่องลี 
9. นายเกษ  สียะบุตร หัวหน้าฝ่ายกองช่าง เกษ  สียะบุตร 
10 นางสาววาสนา  พันธ์พยัคฆ์ หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคมฯ วาสนา  พันธ์พยัคฆ์ 

 
     เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
     นายบรร ยะประภา  นายก อบต. อุดมพร  ประธานคณะกรรมการจัดทำแผนดำเนินงานตามประมวล

จริยธรรม  องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร เป็นประธาน การประชุม  และกล่าว
เปิดการประชุม โดยมีระเบียบวาระการประชุม  ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่อง การจัดทำแผนดำเนินงานตามประมวลจริยธรรม  ของอบต. อุดมพร 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 ,280, และ
มาตรา 304  บัญญัติให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท โดยกำหนดให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรม  และสำนักงาน ก.ถ.  ได้จัดทำร่างตัวอย่างประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่าย  ข้าราชการประจำ  มาเป็นแนวทาง
ในการจัดทำประมวลจริยธรรมซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรได้จัดทำ
ประมวลจริยธรรมไปแล้วนั้นในการนี้คณะกรรมการจัดทำแผนดำเนินงานตาม
ประมวลจริยธรรม  ต้องดำเนินการจัดทำแผนดำเนินงานตามประมวลจริยธรรม  
ด้วยเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและเพ่ือให้การดำเนินการ
ตามมาตรฐานประมวลจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง องค์การ
บริหารส่วนตำบลอุดมพร  จึงได้กำหนดแผนดำเนินงานตามมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมขึ้นโดยให้ข้าราชการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด และให้คณะกรรม
พิจารณา  ดังนี้ 
 

 



 

1. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์โดยจัดกิจกรรมที่แสดงความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ อย่างต่อเนื่องและเข้าร่วมกับองค์กรราชการอ่ืนอย่าง
สม่ำเสมอ 

2. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
รักษาไว้  และปฏิบัต ิ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการโดย
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการอย่างเคร่งครัด  พร้อมทั้งอธิบาย
ให้ประชาชนเข้าใจได้ 

3. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
เป็น พลเมืองดี  เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรไม่ถืออภิสิทธิ์ในด้านต่างๆ เหนือ
ประชาชนแต่อย่างใด 

4. ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ 
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่โดยให้มีการสอดส่อง
ดูแลการประพฤติตนของ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพรอย่าง
สม่ำเสมอ 

5. ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
กำลังความสามารถด้วยความเสียสละทุ่มเทสติปัญญาความรู้ความสามารถ ให้
บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  โดยให้ข้าราชการของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร     ถือปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถเต็ม
กำลังด้วยความเสียสละ   ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถให้บรรลุผล
สำเร็จและมีประสิทธิภาพตาม   ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 

6. ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว   และมุ่งเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชนโดยให้ ข้าราชการขององค์การ
บริหารส่วนตำบลอุดมพร    มุง่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
และประชาชน 

7. ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุภาพ  เรียบร้อย มีอัธยาศัยดี  โดยปฏิบัติตนด้วยความสุภาพกับประชาชนผู้
มารับบริการทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน 

8. ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ต้องรักษาความลับที่ได้จาก
การปฏิบัติหน้าที่  การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ โดยข้าราชการ/พนักงาน
จะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือ
เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 

9. ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ต้องรักษา และเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่าง ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันในทางที่ชอบ     โดยมีการประชุมพบปะกันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง  
เพ่ือเสริมสร้างความสามัคคีและร่วมกิจกรรม 5 ส 5ร   ทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่ 4   
ของเดือน 
 



 

    
ที่ประชุม มีมติให้ความเห็นชอบให้จัดทำแผนดำเนินงานตามประมวลจริยธรรม  เพราะมี

รายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
    ประธานกล่าวปิดประชุม  เวลา  14.00  น. 
 
 
       (ลงชื่อ)      พัฒนพงษ์  พันธุระศรี 
                                   (นายพัฒนพงษ์  พันธุระศรี) 
                    กรรมการและเลขานุการ  
                     บันทึกรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 
  
เรื่อง  รายงานผลการจัดทำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม  ประจำปี  พ.ศ.2564          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 
  เรื่องเดิม 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร  ได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบวาระการประชุมเมื่อวันที่  
1  ตุลาคม  2562  โดยกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลดอนดึงจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่  จึงต้องมีการพิจารณาร่างมาตรฐานฯ  ดังกล่าวนี้ขึ้น และดำเนินการสรุปการประชุมและจัดทำเป็น
มาตรฐานเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา และบรรจุในแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีต่อไป นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  บัดนี้  คณะกรรมการฯ  ได้ดำเนินการสรุปรายละเอียดเพ่ือเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว  โดย
วัตถุประสงค์ของการจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  มีผลต่อข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงดำรงตน 
ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ 

2. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อย่างเต็มกำลังความสามารถ 

3. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติ 
ตนต่อเพ่ือนร่วมงาน ด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทำการอย่างใดที่กลั่นแกล้งกัน 

4. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงต้อนรับ 
ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์ แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน  โดยไม่
ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดข่ีหรือข่มแหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

5. เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พึงพัฒนา 
ทักษะความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลให้มีประสิทธิภาพต่อไป 
 
  ข้อเสนอแนะ 
   เห็นควรพิจารณาเห็นชอบอนุมัติมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
อุดมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือจะได้ดำเนินการจัดทำตั้งทีมงานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  ให้
พนักงานทุกคนในองค์กรมีจิตสำนึกในการบริการประชาชน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  แล้วให้ดำเนินการจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
   1.  การติดประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในสำนักงานเพ่ือให้พนักงานหรือประชาชน
ที่มาติดต่อราชการทราบ และเห็นได้อย่างชัดเจน 
   2.  การติดประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมบนทำงานของบุคลากรในองค์การบริหาร
ส่วนตำบล 
   3.  การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 



 

   และดำเนินการติดตามประเมินผลและสรุปผลการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพ่ือนำมา
พิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไข เสนอแนะให้ผู้บริหารทราบต่อไป 
 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเพ่ือได้ดำเนินการต่อไป 
 
      ลงชื่อ     เศรษฐกิจ  เวียงอินทร์           
                       (นายเศรษฐกิจ  เวียงอินทร์) 
                                                                 ปลดัองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 
 
 
(     )   อนุมัติ 
(     )   ไม่อนุมัติ                   
 

(ลงชื่อ)      บรร  ยะประภา        
                         (นายบรร  ยะประภา) 
                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้าง  พนักงานจ้าง 
ประจำปี 2564 

 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร 
อำเภอเฝ้าไร่  จังหวัดหนองคาย 


