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ค าน า 

           โดยที่ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕5๐ มาตรา ๗๗ บัญญัติให้รัฐจัดท า
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  ประกอบกับแผนปฏิรูประบบบริหาร  ภาครัฐ  
พุทธศักราช  ๒๕๔๒  แผน ๕ ให้ส่วนราชการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยม โดยระบุให้จัดท า  ค่านิยม
สร้างสรรค์และจรรยาบรรณวิชาชีพของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

            เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  จึงประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและ 
ลูกจ้างเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์   เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างได้ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเป็นบรรทัด
ฐานเดียวกันเพ่ือให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ 
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มาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง 
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  อ าเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  พ.ศ.  ๒๕64 

---------------------------------- 
 

เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์   ได้จัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและ 
ลูกจ้างเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๗๗   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน 
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล 
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  เพ่ือให้การด าเนินงาน 
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ 
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน 
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามล าดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการ
ทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ท่ัวไป 

ข้อ  ๑  ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์   พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ ซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใส
และตรวจสอบได้ ไม่กระท าหรือยอมให้ผู้อื่นกระท าการใดเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ ที่มิควรได้ส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 
ข้อ  ๒   ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุขุมรอบคอบ มี
ความรับผิดชอบ  มีจิตส านึกต่อหน้าที่ อุทิศตนเพ่ือองค์กร มีวิสัยทัศน์กว้างไกล  ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานและพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานอยู่เสมอเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีประสิทธิภาพ 
ข้อ  ๓   ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่หวั่นกรงอิทธิพลหรือ
อ านาจอันมิชอบด้วยกฎหมายใด ๆ กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นธรรม 
ข้อ  ๔   ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยยึดหลักประสานสามัคคี 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับสังคม มีน้ าใจใฝ่บริการ 
ข้อ  ๕  ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  พึงละเว้นการกระท าอันใดให้เป็นที่เสื่อมเสียภาพพจน์ 
ชื่อเสียง และเกียรติภูมิของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 



 
 

คุณธรรมและจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชนผู้ติดต่อราชการ 

ข้อ  ๖  ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  พึงใช้กิริยาและวาจาสุภาพชี้แจงอธิบายเหตุผลให้
ประชาชนผู้ติดต่อราชการ และผู้รับบริการเข้าใจในสิทธิและหน้าที่ ตลอดจนขั้นตอนการปฏิบัติราชการและวิธี
ติดต่อราชการ 
ข้อ 7 ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ พึงมีจิตส านึกในการให้บริการต่อประชาชนผู้ติดต่อราชการ 
และผู้รับริการอย่างเหมาะสม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ตระหนักในศักดิ์ศรีและคุณค่า  ของความเป็นมนุษย์ 

 
คุณธรรมและจริยธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน 

ข้อ  ๘  ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ พึงมีน้ าใจช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการมีความ
สมานฉันท์ ยึดมั่นในความสามัคคีและเอ้ืออารีต่อกัน 
ข้อ  ๙  ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  พึงรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้บังคับบัญชา  ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน  เพื่อน ามาพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ 

ข้อ  ๑๐  ข้าราชการและลูกจ้างเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  พึงระมัดระวังในการใช้อ านาจใด ๆ  อันเป็นการ
กระทบต่อสิทธิและหน้าที่ หรือความเจริญก้าวหน้าในต าแหน่งหน้าที่ราชการของบุคคลใด  โดยยึดมั่นในระบบ
คุณธรรม 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“คณะกรรมการมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมประจ า
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
ข้อ  ๒  ให้ นายกเทศมนตรีต าบลโพธิ์กระสังข์รักษาการตามมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมนี้ 

 
หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักส าหรับข้าราชการ ของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 

ข้อ ๓  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 



(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่ 

คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข้อ  ๔  ข้าราชการของต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ข้อ  ๕  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ  ๖  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ข้อ  ๗  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
ข้อ  ๘  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความ
เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
ข้อ  ๙  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็น
ธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
ข้อ  ๑๐  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
ข้อ  ๑๑  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก 
ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
ข้อ  ๑๒  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน 
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
ข้อ  ๑๓  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์   ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล 
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่
ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
ข้อ  ๑๔  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความ
สุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

 
มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น 
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การ 

บังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด 

ทางวินัย ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงาน 
ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระท าผิดร้ายแรง 
ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการ โดยให้ถือเป็น 
เหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา  ๒๗๐ 

การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด เขา้สู่ต าแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ 
อ านาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะต้อง 
เป็นไปตามระบบคุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 
 

มาตรา ๒๘๐ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ 
หน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา  ๒๗๙  วรรคหนึ่ง 
และส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกในด้าน 
จริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระท าที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบใน 
การบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตาม 
มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 

ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควร 
เชื่อได้ว่าการด าเนินการของผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวน 
และเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้ 

 
มาตรา ๓๐๔ ให้ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ให้แล้วเสร็จภายใน 

หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ค่านิยมหลกั (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

------------------------------------ 
 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 
 

●●●●●●●●●●●●●●●  
 
 
 
ส านักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม 
โทร. ๐๒ ๒๙๙๓๕๙๘ 
โทรสาร ๐๒ ๓๕๗๑๗๔๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัจจัยท่ีควรค านึงถึงและน ามาประกอบการพิจารณา 
จัดท ามาตรฐานคุณธรรมจรยิธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
๑. พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๒ คือ 

(๑) คุณธรรม ได้แก่ สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝึกตน มีระเบียบ 
(๒) หลักการท างาน ได้แก่ เพียบพร้อมความรู้กุศโลบาย ขยายสัมพันธ์ประสาน 
(๓) คุณค่า ได้แก่ รับผิดชอบ ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ให้ส าเร็จทันการณ์ ปฏิบัติงานยึดมั่นในผลประโยชน์ของ

แผ่นดินและความถูกต้อง เป็นธรรม 
 
๒. ทศพิธราชธรรม คือ การให้รักษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย เสียสละ  ซื่อตรง  อ่อนโยน  ความเพียร  ไม่
โกรธ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน อดทน การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากท่ีถูกท่ีควร 
 
๓. ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้แก่ 

(๑) การใช้อ านาจรัฐต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ 
(๒) บุคคลเสมอกันในกฎหมาย 
(๓) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระท ามิได้ 
(๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(๕) บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลของหน่วยราชการ 
(๖) บุคคลมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 
(๗) ท างานตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
(๘) ส่งเสริม / สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจการเมือง รวมทั้ง

การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 

๔. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้แก่ 
(๑) เป็นระบบที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ 
(๒) เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
(๓) เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
(๔) เป็นระบบที่เข้มแข็ง ทนทานต่ออุปสรรค กล้าหาญต่อสู้ เพ่ือคุณธรรม มีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี 
(๕) เป็นระบบที่ทันสมัย ทันโลก ทันการณ์ 
(๖) เป็นระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน 

 
๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
ได้แก่ 

(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 



๖. ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ส าหรับการยึดถือปฏิบัติในการท างานของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในปัจจุบัน ๕ ประการ ได้แก่ 

(๑) กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง 
       - ยึดมั่นในความถูกต้อง ความชอบธรรม 
        - เสียสละ 

                     - ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
                     - ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด 

(๒) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง 
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
- แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และต่อการ 

พัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 
(๓) โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง 

- ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
- ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ 
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย 

(๔) ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง 
- บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง 
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
- เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง 
- ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม 
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
- เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 
 

๗. หลักธรรมหรือค าสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี 
 
๘. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ส าหรับการกระท าผิดและไม่ผิดกฎหมาย 

พฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบหรือผิดท านองคลองธรรมตามทรรศนะของนักวิชาการ เช่น 
๑. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายระบุไว้ (Nonfeasance) 
๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าน้อยกว่าสิ่งที่กฎหมายระบุไว้หรือกระท าการที่ก่อให้เกิดความบกพร่อง 

สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทางราชการ (Malfeasance) 
๓. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการในสิ่งที่ท าเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่กฎหมายระบุไว้(Overfeasance) 
๔. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย 

(Misfeasance) 
๕. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการที่อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพหรือเป็นที่รู้จักกัน

ในอีกนัยหนึ่งว่า Conflict of interest / Gray area 
 



๙. จรรยาบรรณของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๑ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข้อ  ๑ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น 

ข้าราชการ 
ข้อ  ๒  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่ 

แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
ข้อ  ๓  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 

รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
ข้อ  ๔  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจาก 

อคติ 
ข้อ  ๕  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถรอบคอบ  

รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
ข้อ  ๖  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็น 

ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มท่ี 
ข้อ  ๗  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด 

คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
ข้อ ๘  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือ 

ช่วยเหลือกุล่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน 
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

ข้อ  ๙  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้าน 
การปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

ข้อ ๑๐  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้ 
เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

ข้อ  ๑๑  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องด้วยความสุภาพ มี 
น้ าใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี 

ข้อ  ๑๒  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
ข้อ  ๑๓  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความ 

เป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามี
อ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
 



ข้อ  ๑๔ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
ข้อ  ๑๕  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกิน 

ปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้
รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะท างานจัดท ามาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรมของเทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์ 
1.  นายสุบิน  งอนสวัน  นายกเทศมนตรี   เป็นประธานกรรมการ 
2.  นายสนอง  ศิริเทศ  หัวหน้าส านักปลัด  เป็นกรรมการ 
3.  นางเพ็ญพักตร์  ค าผา ผู้ หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้  เป็นกรรมการ 
4.  นางสาวฉวีวรรณ  ศรีบุญเรือง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข เป็นกรรมการ 
5.  นางสาวดวงนภา   อุดด้วง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา เป็นกรรมการ 
6.  นายอ านวย  รักษาศิริ  หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง เป็นกรรมการ 
7.  นางชนัญธิดา  โชคศิริโสภา นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ เป็นกรรมการและเลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกิจกรรม/โครงการมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม  ประจ าปี ๒๕63 
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  อ าเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
แผนยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณและท่ีมา ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัด เป้าหมาย  
๑.๑ ปลูกจิตส านกึ  
ค่านิยม  คุณธรรม  
จริยธรรม  และสร้าง
วินัยแก่ทุกภาคส่วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.๑.๑ ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
การด าเนินการ 
ด าเนินการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง     
และการด าเนินชวีิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีง     ดว้ยการฝึกอบรม  หรือ
การศึกษาดูงาน  

ตามที่โครงการก าหนด 
(งบประมาณ ของ เทศบาล) 

-จ านวนกิจกรม/โครงการที่ให้
ความรู้เกี่ยวกับหลกัปรัชญา  
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จ านวน  ๑  กิจกรรม/
โครงการ 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์

- จ านวนกิจกรรม/โครงการที่
ให้ความรู้เกี่ยวกับหลกัปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

- จ านวน  ๑  กิจกรรม/
โครงการ 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์

๑.๑.๒ เสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม 
การด าเนินการ 
ด าเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการไดแ้ก่   
การท าบุญตกับาตรในวันส าคัญ และวันพระ  การฟังธรรม   การปฏิบัตธิรรม  การ
บ าเพ็ญประโยชน์  การจัดนิทรรศการในวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา การประกาศ
ยกยอ่งข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ด ีเป็นต้น 

- -  จ านวนผู้ไปท าบุญในวัน
ส าคัญต่างๆทางพุทธศาสนา 

- ไม่น้อยกว่า  ๕๐  คน เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์

๑.๑.๓  จัดท ามาตรฐานคุณธรรมและจรยิธรรม  ประกาศบังคับใช้และส่งเสริม
ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

ตามที่โครงการก าหนด 
(งบประมาณ ของ เทศบาล) 

-   การเผยแพร่มาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 

ปี ๒๕61- ๒๕63  เวยีน
ให้เจ้าหน้าที่ทราบ  
๑๐๐% 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์

๑.๑.๔  ปลูกฝังเร่ือง  คุณธรรม  จรยิธรรม ตามที่โครงการก าหนด 
(งบประมาณ ของ เทศบาล) 

-   จ านวนผู้ได้รับการปลูกฝัง
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

-ปี ๒๕61  ๔๐% 
-ปี ๒๕62  ๕๐% 
-ปี ๒๕63  ๖๐% 

เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์

๑.๑.๕  จัดอบรมเร่ือง  คุณธรรมจริยธรรม ตามที่โครงการก าหนด 
(งบประมาณ ของ เทศบาล) 

-   จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

- ไม่น้อยกว่า  ๕๐  คน เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์

๑.๑.๖  น ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมก าหนดเป็นหลักเกณฑ์การ
บริหารงานบุคคลทุกขั้น 
  (ตั้งแต่การสรรหา  บรรจุแต่งตั้ง  เล่ือน  ยา้ย  และประเมินผลงาน 

- - - เทศบาลต าบลโพธิก์ระสังข ์

 
 
 
 
 
 
 



แผนการจัดกิจกรรม/โครงการมาตรฐานคุณธรรม  จริยธรรม   ประจ าปี ๒๕63 
เทศบาลต าบลโพธิ์กระสังข์  อ าเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
แผนยุทธ์ กิจกรรม/โครงการ งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัดผลส าเร็จและเป้าหมาย 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕63 
ผู้รับผิดชอบ 

ตัวช้ีวัดผลการ
ปฏิบัติงาน 

เป้าหมาย/
ระยะเวลา 

 

๑.๒  จรรยาบรรณข้าราชการ 
 
 
 
๑.๓  ค่านิยมที่สร้างสรรค์หรือ
ค่านิยมที่พึงประสงค์ 
 
 
๑.๔ การยกยอ่งเชิดชูคนดี 
 
 
 
 
๑.๕  การป้องกันความขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนร่วม 
 
 

 
๑.๖  เสริมสร้างขวัญก าลังใจ
คุณภาพชีวิตให้แก่เจ้าหนา้ที่เพื่อให้
คุณภาพการท างานดีขึ้นการ 

 ๑.๒.๑  เผยแพร่ให้ความรู้  อบรมการปฏิบัติตาม  จรรยาบรรณข้าราชการ                       
โดยด าเนินการ 
(๑)  เวยีนเร่ืองจรรยาบรรณข้าราชการ 
(๒)  เปิดเพลงจรรยาบรรณ  (เสียงตามสาย) 
(๓)  ก าหนดให้หวัข้อจรรยาบรรณ  เป็นข้อทดสอบในการเลื่อนระดับ 

งบประมาณ ของ เทศบาล -การเผยแพร่เรื่องจรรยาบรรณ
ข้าราชการ 
 

-เจ้าหน้าที่ทราบ  ๑๐๐% 
-การเผยแพร่ค่านิยมกลุ่ม
สร้างสรรค์ 

เทศบาลต าบลโพธิ์
กระสังข์ 

๑.๓.๑ การเผยแพร่การรณรงค์และจัดเป็นหลักสูตรฝึกอบรม  เพื่อพัฒนาส่งเสริม
เจ้าหน้าที่ให้มีรูปแบบการท างานแบบมอือาชีพที่ประพฤติปฏิบัติตามค่านยิม
สร้างสรรค์ 
 

ตามที่กิจกรรม/โครงการ
(งบประมาณของ เทศบาล) 

-  ความส าเร็จของการจัดตั้งศูนย์
ประสานราชการสสะอาด 

- จ านวน  ๓  กิจกรรม/
โครงการ 

เทศบาลต าบลโพธิ์
กระสังข์ 

-  ความส าเร็จของการจัดตั้งศูนย์
ประสานราชการใสสะอาด 

- ไม่น้อยกว่า  ๕๐  คน เทศบาลต าบลโพธิ์
กระสังข์ 

จัดกิจกรรมยกยอ่งเชิดชู 
๑.๔.๑ ข้าราชการดเีด่น 
๑.๔.๒  จัดระบบจูงใจเพื่อยกย่องเจ้าหน้าที่ประพฤติดี  โดยให้รางวัลเพื่อเป็นขวัญ
และก าลังใจ 

 งบประมาณ ของ เทศบาล -   การเผยแพร่มาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 

ปี ๒61 – ๒๕63  เวยีน
ให้เจ้าหน้าที่ทราบ  
๑๐๐% 

เทศบาลต าบลโพธิ์
กระสังข์ 

ก าหนดระเบียบส าหรับเจา้หน้าที่ซ่ึงอยู่ในต าแหน่งที่มีโอกาสใช้ดุลพินิจ                               
เพื่อป้องกันความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน  และประโยชน์สว่นร่วม 

- - มีการก าหนดระเบยีบเพื่อ
ป้องกันความขัดแย้งระหวา่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม  ครอบคลุม
ทุกต าแหน่ง 

- เทศบาลต าบลโพธิ์
กระสังข์ 

จัดให้มีสวัสดิการ  ได้แก่  กจิกรรมนันทนาการในรูปแบบของกีฬา  ทัศนศึกษา  
โครงการเงินยืมเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ 

ตามที่โครงการก าหนด 
(งบประมาณ ของ เทศบาล) 

อัตราร้อยละของจ านวน
ผู้รับบริการด้านสวัสดิการ 

ปี  ๒๕61-๒๕63 
เป้าหมาย  ๘๐% 

เทศบาลต าบลโพธิ์
กระสังข์ 

    เทศบาลต าบลโพธิ์
กระสังข์ 

 
 

 
 

 
 


