กรอบแนวทางการเสริมสรางมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค
- เพื่อปองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
๑. มีความซื่อสัตย
๒. มีความสุจริต
๓. การใชอํานาจและหนาที่
ในทางที่ถูกตอง
๔. มีความโปรงใส
๕. มีความพรอมและยินดีใหมี
การตรวจสอบ

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

๑. พึงปฏิบัติหนาที่ดวยความ
ซื่อสัตย สุจริต และมีความ
รับผิดชอบ

ความหมาย

ตัวอยาง
แนวทางปฏิบัติ

- มีการปฏิบัติหนาที่อยางตรงไป ๑. การปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือระเบียบ
ตรงมา โดยคํานึงถึงประโยชนของ กฎหมาย หนังสือสั่งการ มติ ค.ร.ม.
ทางราชการและประชาชน
หรือวิชาชีพ
- การไมใชตําแหนงหนาที่หา
ผลประโยชน

ตัวอยางตัวชี้วัดขั้นตน
เพื่อการประเมินผล

๑. จํานวนขอทักทวงรองเรียนของ
บุคคลภายนอกวาไมปฏิบัติตาม
ระเบียบ กฎหมาย มติ ค.ร.ม. ฯลฯ
๒. จํานวนเรื่องที่ถูกรองเรียนวาทุจริต
และประพฤติมิชอบ
๓. จํานวนขาราชการที่ถูกลงโทษ
ดําเนินการทางวินัย
๔. รอยละของผูรับบริการที่มีความ
พึงพอใจตอการใหบริการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๕. จํานวนขอรองเรียนของประชาชน
ผูรับบริการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
๒. การไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบ
๖. จํานวนผูปฏิบัติงานที่ถูกตรวจสอบ
วาร่ํารวยผิดปกติ
๓. การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
พระบรมราโชวาท
๗. รอยละของผูปฏิบัติงานโดยยึด
หลักพระบรมราโชวาท
๔. ผูบังคับบัญชาตองปฏิบัติตนเปน
ตัวอยางในความซื่อสัตยและรับผิดชอบ ๘. จํานวนผูรองเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตของผูบังคับบัญชา
๕. ควบคุมอุปกรณเครื่องใช ไมนํา
ของราชการไปใชเปนทรัพยสินสวนตัว

พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
๒. พึงปฏิบัติหนาที่อยาง
เปดเผย โปรงใส พรอมให
ตรวจสอบ

ความหมาย

ตัวอยาง
แนวทางปฏิบัติ

ตัวอยางตัวชี้วัดขั้นตน
เพื่อการประเมินผล

- มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนการทํางาน และการ
มอบหมายงานที่ชัดเจน โดย
สามารถแจงลําดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ผูปฏิบัติงาน และ
ระยะเวลาแลวเสร็จใหแกผูมา
ติดตอราชการ
ไดทราบ เพื่อสามารถตรวจสอบ
และติดตามได
- มีการตั้งคณะทํางานหรือ
คณะกรรมการที่ประกอบดวย
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ในการตรวจสอบ
การดําเนินงานของเจาหนาที่
และหนวยงาน
- มีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่
เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา
ดวยภาษาที่ชัดเจนและเขาใจงาย

๑. ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการ
๒. การเปดเผยขอมูลขาวสารและ
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ขอมูลขาวสาร

๑. จํานวนประชาชนที่มีสวนรวมใน
การตัดสินใจ
๒. จํานวนสื่อที่ใชในการเผยแพร
เชน วารสาร , หอกระจายขาว , ฯลฯ
๓. รอยละของจํานวนขอมูลขาวสารที่
ประชาชนควรทราบที่ไดมีการประกาศ
ในที่สาธารณะ
๔. จํานวนคูมือการปฏิบัติงานและ
การติดตองานที่ไดมีการจัดทําขึ้นใน
แตละงาน
๕. รอยละของขอเรียกรองที่มีตอ
การปฏิบัติงานขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น
๖. อัตรารอยละที่เพิ่มขึ้นของความ
พึงพอใจของผูใชบริการ

๓. มีคูมือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
และคูมือการติดตองานของประชาชน
๔. ประชาสัมพันธการปฏิบัติงาน
ใหประชาชนทราบทุกขั้นตอน
๕. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน แผนการ
ทํางานมอบหนาที่ชัดเจน และมีการ
จัดทําหนังสือแนะนําการติดตอราชการ
๖. กําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ใหชัดเจนและแจงใหประชาชนทราบ
๗. มีการสรุปผลงานประจําป
๘. ผูบังคับบัญชาตองติดตามการ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง

๗. ความถี่ในการติดตามของ
ผูบังคับบัญชา

พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค
- เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน
๑. ปฏิบัติงานดวยความ
เสมอภาคและเปนธรรมตอ
พนักงานและประชาชน
๒. การปฏิบัติงานตองคํานึงถึง
ความพึงพอใจของประชาชน
ผูรับบริการ
๓. มีความกระตือรือรนในการ
ปฏิบัติงาน
๔. มีอัธยาศัยไมตรีตอผูมารับ
บริการ
๕. มีความรอบรูและความ
เชี่ยวชาญในงานที่ทํา
๖. มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
๗. ปฏิบัติงานดวยการใช
ทรัพยากรอยางประหยัด
เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
๓. พึงใหบริการดวยความ
เสมอภาค สะดวก รวดเร็ว
มีอัธยาศัยไมตรี และตรงตอ
เวลา

ความหมาย

ตัวอยาง
แนวทางปฏิบัติ

- การใหบริการที่เปนมาตรฐาน
เดียวกันอยางเสมอภาค ทั่วถึง
เปนธรรม
- การใหบริการดวยความสะดวก
รวดเร็ว และตรงตอเวลา
- การใหบริการดวยความเต็มใจ
ยิ้มแยม แจมใส และรักษา
ประโยชนแกผูมารับบริการทุกคน

๑. กําหนดหลักเกณฑและมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานใหชัดเจน และประกาศ
ใหประชาชนรับทราบ
๒. นําระบบ one stop service
มาใช

๓. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
๔. กระจายอํานาจการตัดสินใจ
๕. การใหบริการนอกสถานที่ในบาง
ลักษณะงาน
๖. จัดระบบการรับบริการกอน-หลัง
๗. จัดเจาหนาที่ประชาสัมพันธและ
บริการหรือตรวจสอบเบื้องตน
๘. นําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใช

๙. สรางมาตรการจูงใจในการตรงตอ
เวลา

ตัวอยางตัวชี้วัดขั้นตน
เพื่อการประเมินผล
๑. รอยละของผลงานที่สําเร็จตาม
ระยะเวลามาตรฐาน
๒. รอยละของผูรับบริการที่มีความ
พึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่
๓. จํานวนระยะเวลาในการใหบริการ
ที่เร็วขึ้นกวาเดิม
๔. รอยละของผูบริหารที่มีความ
พึงพอใจตอการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่
๕. รอยละของระบบบริการที่มีการใช
บัตรคิว
๖. จํานวนจุดใหบริการตรวจเอกสาร
กอนหรือแจกเอกสาร แผนพับแก
ผูรับบริการที่เพิ่มขึ้น
๗. รอยละของบุคลากรที่มี
ความสามารถปฏิบัติงานกับอุปกรณ/
เทคโนโลยีสมัยใหมได
๘. จํานวนผูไดรับรางวัลที่เพิ่มขึ้นใน
การตรงตอเวลา

พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

๘. เปดโอกาสใหประชาชน
๔. พึงปฏิบัติหนาที่โดยมุง
มีสวนรวมรับรู รวมคิด และ
ผลสัมฤทธิ์ของงานและ
รวมทําใหบุคคลผูมีสวนไดเสีย ความคุมคา
หรือสวนเกี่ยวของเกิดการ
ยอมรับกอนและหลังดําเนินการ
ที่มีผลกระทบตอสวนรวม
๙. รักษา/ภูมิใจในเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของการเปนขาราชการ
หรือพนักงานสวนทองถิ่น

ความหมาย
- การปฏิบัติหนาที่ใหแลวเสร็จ
ตามกําหนดและบรรลุเปาหมายที่
วางไว
- การปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึง
ผลลัพธและผูมารับบริการ โดย
อยูภายใตขอบเขตของระเบียบ
กฎหมาย
- การใชทรัพยากรอยางประหยัด
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ
คุมคาทั้งในสวนของการใชเงิน
และใชเวลา

ตัวอยาง
แนวทางปฏิบัติ

ตัวอยางตัวชี้วัดขั้นตน
เพื่อการประเมินผล

๑. รอยละของผลผลิต/ผลลัพธที่
บรรลุวัตถุประสงคหรือพันธกิจ
๒. รอยละของคาใชจายที่ลดลง
โดยไดรับปริมาณงานและคุณภาพ
งานเทาเดิมหรือเพิ่มขึ้น
๓. พัฒนาบุคลากรใหเปลี่ยนทัศนคติ ๓. รอยละของบุคลากรที่ไดรับการ
พัฒนาในหลักสูตรการปรับเปลี่ยน
ในการปฏิบัติงาน
ทัศนคติ
๔. การประเมินผลโครงการทั้งกอนและ ๔. จํานวนโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงคและเปาหมายของ
หลังการทําโครงการ
โครงการ
๕. จํานวนงานที่ปฏิบัติสําเร็จภายใต
๕. ปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงผลลัพธ
ระเบียบกฎหมาย
ภายใตระเบียบกฎหมาย
๖. กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค
ในการปฏิบัติงานใหชัดเจน
๗. กําหนดรางวัลและ/หรือ
คาตอบแทนตามผลงาน
๘. การใชทรัพยากรอยางประหยัด
มีประสิทธิภาพ
๙. มีการประเมินผลเปนระยะๆ
โดยการตั้งในรูปคณะกรรมการชุมชน
๑๐. มีการสงเสริมใหรางวัลแก
พนักงานที่ปฏิบัติหนาที่ไดสัมฤทธิ์ผล
ตามเปาประสงค

๑. การปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตาม
กําหนดและบรรลุเปาหมาย
๒. ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน

พฤติกรรมทีพ่ ึงประสงค

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
๕. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นใน
ศีลธรรม และพัฒนาทักษะ
ความรู ความสามารถ และ
ตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ

ความหมาย
- การศึกษาหาความรูที่ทันสมัย
ที่เปนการพัฒนาทางวิชาการ
และพัฒนาจิตใจของตนเองอยู
เสมอดวยวิธีการพัฒนารูปแบบ
ตางๆ เชน การเขารวมอบรม
ประชุม สัมมนา และการศึกษา
ดวยตนเอง เปนตน

ตัวอยาง
แนวทางปฏิบัติ
๑. เปดโอกาสใหพนักงานไดรับการ
ฝกอบรมพัฒนาดานจิตใจ ความรู
และทักษะ
๒. กําหนดแผนงานการเขารับการ
ฝกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
๓. ตองพัฒนาบุคลากรใหมีความรู
๔. มุงเนนเทคนิคการฝกอบรมใหเกิด
ความรูและความตระหนัก
๕. เปดโอกาสใหพนักงานไปศึกษา
ดูงาน
๖. เจาหนาที่มีการศึกษาหาความรูดวย
ตนเอง
๗. หมุนเวียนการปฏิบัติหนาที่เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ

ตัวอยางตัวชี้วัดขั้นตน
เพื่อการประเมินผล
๑. จํานวนบุคลากรที่ผานการ
ฝกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวของกับ
หลักศีลธรรมและการปฏิบัติในหนาที่
๒. จํานวนครั้งเฉลี่ยในการฝกอบรม
ตอคนตอป
๓. จํานวนคนที่ผานการอบรม

๔. จํานวนครั้งที่ศึกษาดูงาน
๕. จํานวนเจาหนาที่ศึกษาหาความรู
ดวยตนเอง
๖. ความพึงพอใจของพนักงานและ
ผูรับบริการ
๗. จํานวนคาใชจายในการบริหารงาน
บุคคลลดลง

ที่มา : ผลการสํารวจความคิดเห็นของผูบริหารทองถิ่น (ที่มาจากการเลือกตั้ง) สมาชิกสภาทองถิ่น ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิน่ ลูกจางในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น และประชาชนผูร ับบริการจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นตอการปฏิบตั ิงานของขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น

