
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
เร่ือง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า  

และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
************************** 

 
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน 

ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง
ขององ ค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นโดยท่ัวไปใช้ยึดถือปฏิบั ติ เป็น เครื่ องก ากับความประพฤติไ ด้แก่  
       1. พึงด ารงตนให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ                                                              

2. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาคสะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรีโดยยึดประโยชน์ของประชาชน

เป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง ขอประกาศให้มาตรฐานท้ัง 5 ประการดังกล่าวข้างต้น

เป็น “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง” 
  
  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
      

ประกาศ ณ วันท่ี   4  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2562 
  
  
 
                                     ( นายทองเปลว  ทวิชากรสีทอง ) 
                                นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 

 
 
 
 
 



มาตรฐานทางคณุธรรม และจริยธรรม 
ของพนกังานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนกังานจ้าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้ยปูลงิ 

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

ความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ส านักงาน ก.พ. ได้สรุปความหมายของค าว่า “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง                 
“ส่ิงท่ีต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีท่ีอยู่ภายในโดยรู้ได้เฉพาะตนและการถือเอาเป็น          
หลักเทียบทางข้อความประพฤติปฏิบัติ หรือแสดงออกทางกิริยาท่ีควรประพฤติท่ีคนในสังคมนั้นองค์กรนั้น 
หรือส่วนราชการนั้นได้ยอมรับนับถือกันมาหรือได้ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติร่วมกันข้อความ
ประพฤติอะไรเป็นส่ิงท่ีดี อะไรเป็นส่ิงท่ีช่ัว ข้อความประพฤติอะไรถูก อะไรผิดและอะไรควรท าอะไรไม่ควรท า” 
โดยสรุป“มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติท่ีองค์กรประมวลขึ้น
ให้สมาชิกใช้ยึดปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของคนในองค์กรหรืออาชีพเดียวกันให้อยู่            
ในความถูกต้องดีงาม” 
 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการพนักงาน ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อ.ก.ถ.) 
ด้านมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมใน ก.ถ. ได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภา
ท้องถิ่นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการ
จากองค์กรปกครองท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยท่ัวไปใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่  
       1. พึงด ารงตนให้ต้ังมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละและมีความ
รับผิดชอบหมายถึง        

    - มีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา โดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน 
    - การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหาผลประโยชน์   
    - มีความรับผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าท่ี  
2. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบหมายถึง      
   - มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการท างานและการมอบหมายงานท่ีชัดเจน โดยสามารถแจ้งล าดับ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงาน และระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพื่อสามารถตรวจสอบและ
ติดตามได้ 
    - มีการติดต้ังคณะท างานหรือคณะกรรมการท่ีภาคประชาชน ในการตรวจสอบด าเนินงานของ
เจ้าหน้าท่ีและหน่วยงาน 
    - มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 

 
 



3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน
เป็นหลักหมายถึง      

    - การให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ท่ัวถึง เป็นธรรม 
    - การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา  
    - การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม แจ่มใสและรักษาประโยชน์แก่ผู้มารับบริการทุกคน  
4. พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่าหมายถึง    
    - การปฏิบัติหน้าท่ีให้แล้วเสร็จตามก าหนดและบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว้  
    - การปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการโดยอยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบ 

กฎหมาย 
       - การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มท้ังในส่วนของการใช้เงินและ
ใช้เวลา  
  5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอหมายถึง      
              - การศึกษาหาความรู้ท่ีทันสมัยท่ีเป็นการพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาจิตใจของตนเองอยู่เสมอ
ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ เช่น การเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 
  
 กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยปูลิง 
  

พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดขั้นต้นเพื่อ
การประเมินผล 

- เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 
1. มีความซื่อสัตย์ 
2. มีความสุจริต 
3. การใช้ อ านาจ
และหน้าท่ีในทาง
ท่ีถูกต้อง 
4. มีความพร้อม
และยินดีให้มีการ
ตรวจสอบ 
5. มีความโปร่งใส 

1. พึงด ารงตนให้ต้ัง
มั่นอยู่ในศีลธรรม 
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความซื่อสัตย์ สุจริต 
เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 

- มีการปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่าง
ตรงไปตรงมา โดย
ค านึงถึงประโยชน์
สุขประชาชน 
- การไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าท่ีหา
ผลประโยชน์ 
- มีความ
รับผิดชอบต่อ
ต าแหน่งหน้าท่ี 

1. การปฏิบัติ
หน้าท่ีโดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือส่ังการมติ 
ค.ร.ม.หรือวิชาชีพ 
2. การไม่ใช้
ต าแหน่งหน้าท่ี
แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิ
ชอบ 
3. การปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักตาม
พระบรมราโชวาท
เป็นตัวอย่าง 
 
 

1. จ านวนข้อ
ทักท้วงร้องเรียนของ
บุคคลภายนอกว่าไม่
ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย ค.ร.ม. 
ฯลฯ 
2. จ านวนเรื่องท่ีถูก
ร้องเรียนว่าทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3. จ านวน
ข้าราชการที่ถูก
ลงโทษ 
4. ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 



พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดขั้นต้นเพื่อ
การประเมินผล 

    5. จ านวนข้อ
ร้องเรียนของ 
ประชาชน
ผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น
หรือลดลง 
6. จ านวน
ผู้ปฏิบัติงานท่ีถูก
ตรวจสอบว่าร่ ารวย
ผิดปกติ 
7. ร้อยละของผู้
ปฏิบัติโดยยึดหลัก
พระบรมราโชวาท 
8. จ านวนผู้ร้อง
เกี่ยวกับพฤติกรรม
การทุจริตของ
ผู้บังคับบัญชา 

 2. พึงปฏิบัติหน้าท่ี
อย่าง 
เปิดเผย โปร่งใส 
พร้อมให ้
ตรวจสอบ 
 

- มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานแผน 
การท างาน และ
การมอบหมาย
งานท่ีชัดเจน โดย
สามารถแจ้ง
ล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
ผู้ปฏิบัติงานและ
ระยะเวลาแล้ว
เสร็จให้แก่ผู้มา
ติดต่อราชการได้
ทราบ เพื่อ
สามารถ
ตรวจสอบ 
และติดตามได้ 
  

1. ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการก าหนด
นโยบายแผนงาน
โครงการ 
2. การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารและ
การปฏิบัติตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร 
3. มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าท่ีและคู่มือ
การติดต่อของ 
ประชาชน 
4. ประชาสัมพันธ์
การปฏิบัติงาน 
ให้ประชาชนทราบ
ทุกขั้นตอน 
5. มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน  

1. จ านวน
ประชาชนท่ีมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจ 
2. จ านวนส่ือท่ีใช้ใน
การเผยแพร่ 
เช่น วารสาร หอ
กระจายข่าว ฯลฯ3.
ร้อยละของจ านวน
ข้อมูลข่าวสารที่
ประชาชนควรทราบ
ท่ีได้มีการประกาศ
ในท่ีสาธารณะ 
4. จ านวนคู่มือการ
ปฏิบัติงานและ
ติดต่องานท่ีได้มีการ
จัดท าขึ้นในแต่ละ
งาน 



พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดขั้นต้นเพื่อ
การประเมินผล 

   แผนการท างาน
มอบหมายหน้าท่ี 
ชัดเจนและมีการ
จัดท าหนังสือ 
แนะน าการติดต่อ
ราชการ 
6. ก าหนด
ระยะเวลาในการ 
ปฏิบัติงานให้
ชัดเจนและแจ้งให้ 
ประชาชนทราบ 
7. มีการสรุปผล
งานประจ าปี 
8. ผู้บังคับบัญชา
ต้องติดตามการ 
ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

5. ร้อยละของข้อ
เรียกร้องท่ีมีต่อการ
ปฏิบัติงานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
6. อัตราร้อยละท่ี
เพิ่มข้ึนของความพึง
พอใจของ
ผู้ใช้บริการ 
7. ความถ่ีในการ
ติดตามของ 
ผู้บังคับบัญชา 

- เพื่อเสริมสร้าง 
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติ 
1. ปฏิบัติงานด้วย
ความเสมอภาค
และเป็นธรรมต่อ
พนักงานและ
ประชาชน 
2. การปฏิบัติงาน
ต้องค านึงถึงความ
พึงพอใจของ
ประชนชน
ผู้รับบริการ 
3. มีความ
กระตือรือร้นใน
การปฏิบัติงาน 
  

3. พึงให้บริการด้วย
ความ 
เสมอภาค สะดวก 
รวดเร็ว 
มีอัธยาศัยไมตรี โดย
ยึด 
ประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
 

- การให้บริการที่
เป็นมาตรฐาน 
เดียวกันอย่าง
เสมอภาคท่ัวถึง
เป็นธรรม 
- ให้การบริการ
ด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และตรง
ต่อเวลา 
- การให้บริการ
ด้วยความเต็มใจ 
ยิ้มแย้ม แจ่มใส 
และรักษา 
ผลประโยชน์แก่ผู้
มารับบริการ 
ทุกคน 
  

1. ก าหนด
หลักเกณฑ์และ 
มาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานให้ 
ชัดเจนและประกาศ
ให้ประชาชนทราบ 
2. น าระบบ ONE 
STOPSERVICE มา
ใช้ 
3. ลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน 
4. การกระจาย
อ านาจการตัดสินใจ 
5. การให้บริการ
นอกสถานท่ีใน 
บางลักษณะงาน 
6. จัดระบบการรับ
บริการก่อน- หลัง 

1. ร้อยละของ
ผลงานท่ีส าเร็จตาม 
ระยะเวลามาตรฐาน 
2. ร้อยละของ
ผู้รับบริการที่มีความ
พึงพอใจต่อการ
ปฏิบัติงาน 
3. จ านวน
ระยะเวลาในการ
ให้บริการที่เร็วขึ้น
กว่าเดิม 
4. ร้อยละของผู้
บริการท่ีมีความพึง
พอใจต่อการ
ปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ี 
5. ร้อยละของระบบ
บริการท่ีมีการใช้
บัตรคิว 



พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดขั้นต้นเพื่อ
การประเมินผล 

4. มีอัธยาศัย
ไมตรีต่อผู้มารับ
บริการ 
5. มีความรอบรู้
และความ
เช่ียวชาญในงานท่ี
ท า 
6. มี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 
7. ปฏิบัติงานด้วย
การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด
เพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์ 
8. เปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมรับรู้ ร่วมคิด
และร่วมท าให้
บุคคลผู้มีส่วนร่วม
ได้เสียหรือส่วน 
เกี่ยวข้องเกิดการ
ยอมรับก่อนและ
หลังด าเนินการท่ี
มีผลกระทบต่อ
ส่วนร่วม 
9. รักษา/ภูมิใจ
ในเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของการ
เป็นข้าราชการ
หรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น 
 
 

 - การปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จ 
ตามก าหนดและ
บรรลุเป้าหมาย 
ท่ีวางไว ้
- การปฏิบัตินาท่ี
โดยค านึงถึง 
ผลลัพธ์และผู้มา
รับบริการโดย 
อยู่ภายใต้
ขอบเขตของ
ระเบียบ 
กฎหมาย 

7. จัดเจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ 
และบริการหรือ
ตรวจสอบเบื้องต้น 
8. น าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ 
9. สร้างมาตรฐาน
การจูงใจในการ 
ตรงต่อเวลา 
  

6. จ านวนชุด
ให้บริการตรวจ
เอกสารก่อนหรือ
แจกเอกสาร แผ่น
พับ แต่ผู้รับบริการท่ี
เพิ่มข้ึน 
7. ร้อยละของ
บุคลากรท่ีมี
ความสามารถ
ปฏิบัติงานกับ
อุปกรณ์/เทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้ 
8. จ านวนผู้ได้รับ
รางวัลท่ีเพิ่มข้ึนใน 
การตรงต่อเวลา 

4. พึงปฏิบัติหน้าท่ี
โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของ
งานอย่างคุ้มค่า 
  

- การปฏิบัติงาน
ให้แล้วเสร็จ 
ตามก าหนดและ
บรรลุเป้าหมาย 
ท่ีวางไว ้
- การปฏิบัตินาท่ี
โดยค านึงถึง 
ผลลัพธ์และผู้มา
รับบริการโดย 
อยู่ภายใต้
ขอบเขตของ
ระเบียบ 
กฎหมาย 
- การใช้
ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด 
มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 
และคุ้มค่าท้ังใน
ส่วนของการใช้ 
เงิน และใช้เวลา 

1. ปฏิบัติหน้าท่ีให้
แล้วเสร็จตาม 
ก าหนดและบรรลุ
เป้าหมาย 
2. ปรับปรุงวิธีการ
ปฏิบัติงาน 
3. พัฒนาบุคลากร
ให้เปล่ียนทัศนคติ
ในการปฏิบัติงาน 
4. การประเมินผล
โครงการท้ังก่อน
และหลังการท า
โครงการ 
5. ปฏิบัติงานโดย
ค านึงถึงผลลัพธ์ 
ภายใต้ระเบียบ
กฎหมาย 
 

1. ร้อยละของผลผล
ผลติ/ผลลัพธ์ท่ี 
บรรลุวัตถุประสงค์
หรือพันธะกิจ 
2. ร้อยละของ
ค่าใช้จ่ายท่ีลดลง 
โดยได้รับปริมาณ
งานและคุณภาพเท่า
เดิมหรือเพิ่มขึ้น 



พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดขั้นต้นเพื่อ
การประเมินผล 

   6. ก าหนด
เป้าหมายและ 
วัตถุประสงค์ในการ
ปฏิบัติงานให้
ชัดเจน 
7. ก าหนดรางวัล
และ/หรือ
ค่าตอบแทนตาม
ผลงานประหยัดมี 
ประสิทธิภาพ 
8. การใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด 
มีประสิทธิภาพ 
9. มีการ
ประเมินผลเป็น
ระยะ ๆโดยการตั้ง
ในรูป
คณะกรรมการ 
ชุมชน 
10. มีการส่งเสริม
ให้รางวัลแก่ 
พนักงานท่ีปฏิบัติ
หน้าท่ีได้สัมฤทธิ์ 
ผลตามเป้าประสงค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ร้อยละของ
บุคลากรท่ีได้รับการ 
พัฒนาในหลักสูตร
การปรับเปล่ียน 
ทัศนคติ 
4. จ านวนโครงการ
ท่ีบรรลุ 
วัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของ 
โครงการ 
5. จ านวนงานท่ี
ปฏิบัติส าเร็จภายใต้ 
ระเบียบกฎหมาย 



พฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ 

มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม 

ความหมาย แนวทางปฏิบัติ ตัวชี้วัดขั้นต้นเพื่อ
การประเมินผล 

 5. พึงพัฒนาทักษะ
ความรู้ 
ความสามารถและ
ตนเองให้ 
ทันสมัยอยู่เสมอ 
  

- การศึกษาหา
ความรู้ท่ีทันสมัยท่ี 
เป็นการพัฒนา
ทางวิชาการและ 
พัฒนาจิตใจของ
ตนเองอยู่เสมอ 
ด้วยวิธีการพัฒนา
รูปแบบต่าง ๆ 
เช่น การเข้าร่วม
อบรม ประชุม 
สัมมนาและ
การศึกษาด้วย
ตนเองเป็นต้น 

1. เปิดโอกาสให้
พนักงานรับการ 
ฝึกอบรม 
2. ก าหนดแผนงาน
การเข้ารับการ 
ฝึกอบรม สัมมนา 
และศึกษาดู 
งาน 
3. ต้องพัฒนา
บุคลากรให้มีความรู้ 
4. มุ่งเน้นเทคนิค
การฝึกอบรมให้ 
เกิดความรู้และ
ความตระหนัก 
5. เปิดโอกาสให้
พนักงานไป 
ศึกษาดูงาน 
6. เจ้าหน้าท่ีมี
การศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง 
7. หมุนเวียนการ
ปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
เพิ่มพูน
ประสิทธิภาพ 

1. จ านวนบุคลากร
ท่ีผ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับหลักศีลธรรม
และการปฏิบัติใน
หน้าท่ี 
2. จ านวนครั้งเฉล่ีย
ในการฝึกอบรม 
ต่อคนต่อปี 
3. จ านวนคนท่ีผ่าน
การอบรม 
4. จ านวนครั้งท่ี
ศึกษาดูงาน 
5. จ านวนเจ้าหน้าท่ี
ศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
6. ความพึงพอใจ
ของพนักงานและ 
ผู้รับบริการ 
7. จ านวนค่าใช้จ่าย
ใจการบริหารงาน
บุคคลลดลง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


